
HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

AGINDUA, HEZKUNTZA SAILBURUARENA, 
SAILAREN 2018. URTEKO DIRU-LAGUNTZEN 
PLAN ESTRATEGIKOA ONARTZEN DUENA

Kontrol Ekonomikoko Bulegoak Diru-laguntzen Plan 
Estrategikoei buruz 2015eko irailaren 18an eman zuen 
01/15 zenbakidun zirkularrak ezarritakoari jarraiki, eta, 
era berean, Diru-laguntzen gaineko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan jasotakoa 
betetzeko:

“Herri Administrazioetako organoek edo diru-
laguntzak ezartzea proposatzen duten beste 
guztiek, aldez aurretik, Diru Laguntzen Plan 
Estrategiko batean zehaztu beharko dituzte horien 
aplikazioarekin lortu nahi dituzten helburuak eta 
eraginak, horiek guztiak lortzeko behar den epea, 
ustez egongo diren kostuak eta finantzazio-
iturriak. Nolanahi ere, Plana burutzeko 
ezinbestekoa izango da aurrekontuen 
egonkortasunerako helburuak betetzea.”

Plan hau Sailaren politika antolatzeko tresna da, diru-
laguntzen bidez, gizartearen intereserako edo 
gizarteak erabiltzeko den jarduera bat sustatzea edo 
helburu publikoren bat lortzea jomuga duten jardun-
arloetan.

Era berean, esan behar da, Plana egiteko horretarako 
dauden baliabide ekonomikoak kontuan hartu direla.

Era honetan, gure jardute-eremuan eraginkortasun-
maila areagotzea lortzeaz gain, gardentasuna 
sendotzea ere lortzen dugu.

Horiek horrela, Sailaren egitura organikoa eta 
funtzionala ezartzen dituen apirilaren 11ko 79/2017 
Dekretuaren 4. artikuluak esleitzen  dizkidan 
eskumenez baliatuz,

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.- Onartzea Hezkuntza Sailaren 2018. 
urteko Diru-Laguntzen Plan Estrategikoa, eranskin 
gisa gehitzen dena.

Bigarrena.- Agintzea Sailaren euskadi.eus 
webgunean argitara ematea.

ORDEN DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN 
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL 
DEPARTAMENTO PARA EL AÑO 2018

De conformidad con lo establecido en la Circular 
número 01/15, de 18 de septiembre de 2015, 
dictada por la Oficina de Control Económico y 
relativa a la Elaboración de los Planes Estratégicos 
de Subvenciones, así como, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones:

“Los órganos de las Administraciones públicas o 
cualesquiera entes que propongan el 
establecimiento de subvenciones, con carácter 
previo, deberán concretar en un plan estratégico 
de subvenciones los objetivos y efectos que se 
pretenden con su aplicación, el plazo necesario 
para su consecución, los costes previsibles y 
sus fuentes de financiación, supeditándose en 
todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria.”

La elaboración de este Plan se configura como un 
instrumento de planificación de la política del 
departamento en aquellas áreas de actuación que 
tienen por objeto el fomento de actividades de 
utilidad o interés social o la promoción de un fin 
público, mediante la concesión de subvenciones. 

Igualmente, señalar, que para su elaboración se han 
contrastado con los recursos económicos 
disponibles para ello. 

De esta forma, se garantiza un incremento en los 
niveles de eficacia y eficiencia, así como el 
fortalecimiento de la transparencia en nuestro 
ámbito de actuación.

Así, en virtud de las competencias que me atribuye 
el artículo 4 del Decreto 79/2017, de 11 de abril, por 
el que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento, 

RESUELVO:

Primero.- Aprobar el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Departamento de Educación para 
el año 2018, que se incorpora como anexo.

Segundo.- Ordenar que se dé publicidad mediante 
su inserción en la web euskadi.eus del 
Departamento. 

__________________________________________________________

Izp./Fdo. CRISTINA URIARTE TOLEDO
HEZKUNTZA SAILBURUA
CONSEJERA DE EDUCACIÓN

J0D0Z-T13BJ-DXVD en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T13BJ-DXVD bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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HEZKUNTZA  SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA (DPE), 
HEZKUNTZA SAILARI DAGOKIONA. 2018. URTEA 

 
 
SARRERA 

 
Kontrol Ekonomikoko Bulegoak Diru-laguntzen Plan 
Estrategikoei buruz 2015eko irailaren 18an eman zuen 
01/15 zenbakidun zirkularrak ezarritakoari jarraiki, eta, 
era berean, Diru-laguntzen gaineko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan jasotakoa 
betetzeko: 
 

“Herri Administrazioetako organoek edo diru-
laguntzak ezartzea proposatzen duten beste 
guztiek, aldez aurretik, Diru Laguntzen Plan 
Estrategiko batean zehaztu beharko dituzte horien 
aplikazioarekin lortu nahi dituzten helburuak eta 
eraginak, horiek guztiak lortzeko behar den epea, 
ustez egongo diren kostuak eta finantzazio-
iturriak. Nolanahi ere, Plana burutzeko 
ezinbestekoa izango da aurrekontuen 
egonkortasunerako helburuak betetzea.” 

 
Hori horrela, jarraian zehazten da DPE horren 
eskumen-oinarriak eta egitura. 
 
EAEko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta 
aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak 
finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 
24/2016 Dekretuaren 11. artikuluak dioena kontuan 
hartuta, ondoko egiteko eta jardun-arlo hauek 
dagozkio Hezkuntza Sailari: 
 

a) “Irakaskuntzaren alorrean Autonomia 
Estatutuan ezartzen diren eskumenak, bai 
erregimen orokorrekoak eta bai erregimen 
berezikoak ere, etapa eta maila guztiak 
barne sartuz; eta goi mailako hezkuntza eta 
bai bizitzan zehar kualifikazioak eskuratu 
edo areagotzea dakarten ikaskuntza-
jarduerak ere, 

b) Lanbide-heziketa osoaren plangintza 
estrategikoa, diseinua eta zuzentarauak 
egitea, zeinaren bidez bizitza osoan 
kualifikazioak eskuratu edo areagotuko 
baitira. Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuaren lankidetza estua izango du, 
bere erantzukizunetatik, 

c) Zientzia-politika; ikerketa teorikoa eta 
aplikatua bultzatu eta koordinatzea, 

d) Sailari atxikita dauden erakunde 
autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde 
publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea, 
legeek eta erregelamenduek ezartzen 
dutenaren arabera, 

e) Legeek eta erregelamenduek eman 
diezazkioten gainerako ahalmenak” 
 

Halaber, DPEan jaso behar dira Administrazio 
instituzionalaren egituraketaren barruan (eta, era 
berean, EAEko Administrazio Publikoaren barruan) 
dauden zuzenbide pribatuko erakunde publikoa 
(UNIBASQ- Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate 
Agentzia), Musikene Fundazioa eta Haurreskolak 

 PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES (PES) 
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. AÑO 
2018 

 
INTRODUCCIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en la Circular Nº 
01/15, de 18 de septiembre de 2015, dictada por la 
Oficina de Control Económico y relativa a la 
Elaboración de los Planes Estratégicos de 
Subvenciones, así como, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones: 

“Los órganos de las Administraciones públicas o 
cualesquiera entes que propongan el 
establecimiento de subvenciones, con carácter 
previo, deberán concretar en un plan estratégico 
de subvenciones los objetivos y efectos que se 
pretenden con su aplicación, el plazo necesario 
para su consecución, los costes previsibles y 
sus fuentes de financiación, supeditándose en 
todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria.” 

 
Así las cosas, se procede, a continuación, a explicar 
las bases competenciales y la estructura del PES. 
 
Conforme al artículo 11 del Decreto 24/2016, de 26 
de noviembre, del Lehendakari, de creación, 
supresión y modificación de los Departamentos de la 
Administración de la CAE y de determinación de 
funciones y áreas de actuación de los mismos, 
corresponden al Departamento de Educación las 
siguientes funciones y áreas de actuación: 

a) “Las facultades que se derivan del Estatuto 
de Autonomía en relación a las enseñanzas 
tanto de régimen general como especial con 
inclusión de sus diversas etapas y niveles, y 
la educación superior, así como a aquellas 
actividades de aprendizaje que conlleven 
adquisición o incremento de las 
cualificaciones a lo largo de toda la vida, 

b) La planificación estratégica, el diseño y las 
directrices de toda la formación profesional 
en su conjunto que conlleve adquisición o 
incremento de las cualificaciones a lo largo 
de la vida, con la estrecha colaboración, 
desde sus responsabilidades, de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo,. 

c) Política científica; impulso y coordinación de 
la investigación teórica y aplicada, 

d) Dirigir, de acuerdo con las leyes y los 
reglamentos, los organismos autónomos, 
entes públicos de derecho privado y 
sociedades públicas adscritos o 
dependientes del departamento, 

e) Las demás facultades que le atribuyan las 
leyes y los reglamentos” 

 
Además, a nivel de inclusión en el PES nos 
encontramos como parte del entramado de la 
Administración Institucional (e, igualmente, parte de 
la Administración Pública de la CAE) con un ente 
público de derecho privado (UNIBASQ-Agencia de 
Calidad del sistema Universitario Vasco), la 
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Partzuergoa. 
 
Plan honetan, Hezkuntza Sailaren Zuzendaritzek 
kudeatzen dituzten deialdiak jaso dira, UNIBASQ, 
Musikene eta Haurreskolak diru-laguntzarik 
izapidetzen ez dutelako. 

Fundación Musikene y el Consorcio Haurreskolak.  
 
En este Plan se incluyen las convocatorias 
gestionadas por las Direcciones del Departamento 
de Educación, ya que UNIBASQ, Musikene y 
Haurreskolak no tramitan subvención alguna. 

 
 

Bestalde, kontuan hartu behar da 79/2017 Dekretua, 
apirilaren 11koa, Hezkuntza Sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala ezartzen dituena. Bertan, 
jasotzen da, batetik, Kabinete eta Komunikazio 
Zuzendaritzak eta 4 Sailburuordetzek osatutako Sail 
bat zehazten dela, bestetik, Sailburuordetzen menpe 
guztira 10 Zuzendaritza daudela. Egun, Hezkuntza 
Sailak 58 laguntza-lerro ditu. 
 
 
Edonola ere, ohartarazi behar dugu, Planak izaera 
programatikoa duela eta, beraz, edukiak ez duela 
eskubide eta betebeharrik sortzen. Planaren 
eraginkortasuna abiarazten diren diru-laguntza ildoen 
araberakoa izango da eta, beste alderdi batzuen 
artean, urte bakoitzean dagoen aurrekontuari begiratu 
beharko zaio. 
 
Halaber, esan behar da, kasu gehienetan, aurrekontu-
konpromisoak urtebeteko ekitaldi ekonomiko bati 
baino gehiagori dagozkion. 
 
Bukatzeko, ondoko laburpen-taulan Hezkuntza 
Sailaren DPE lantzerakoan erabili den egitura 
zehazten da. 

 Por otro lado, debe tenerse en cuenta el Decreto 
79/2017, de 11 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Educación. Del mismo se deduce, por un lado, que 
está formado por la Dirección de Gabinete y 
Comunicación y 4 Viceconsejerías, de las cuales 
dependen un total de 10 direcciones. En total, el 
Departamento de Educación cuenta en la actualidad 
con 58 líneas subvencionales. 
 
Ha de advertirse que, en todo caso, el Plan tiene un 
carácter programático, por lo que su contenido no 
crea derechos ni obligaciones, y su efectividad 
queda condicionada a la puesta en práctica de las 
diferentes líneas de subvención, atendiendo entre 
otros aspectos a las disponibilidades 
presupuestarias en cada caso. 
 
Igualmente, comentar, que en la mayoría de los 
casos, los compromisos presupuestarios exceden a 
los de un único ejercicio presupuestario. 
 
Finalmente, en el cuadro resumen que se detalla a 
continuación se expone la estructura que se ha 
seguido en la elaboración del PES del 
Departamento de Educación . 

 
 
 

Eransk. 

Anexo 
EDUKIA/CONTENIDO Orr/Pag 

I 
Hezkuntza Saila 

Departamento Educación 
Egitura organikoa Estructura orgánica 5 

II Sailburuordetza 
Viceconsejería 

Helburu estrategikoa 

Diru-laguntza lerroa 

Kostua (urtealdiak) 

Objetivo estratégico 
Línea de subvención 
Coste (anualidades) 

 
6 

III Diru-laguntza lerroa 
Línea de subvención 

Sailburuordetza 

Zuzendaritza 

Denbora-barrutia 

Helburu estrategikoa 

Diru-laguntza lerroa 

Organoa 

Programa 

Helburuak, ekintzak eta 
adierazleak 

Aurrekontu-konpromisoak 

Zein sektoreri dago zuzenduta 
Emateko prozedura 

Viceconsejería 

Dirección 

Ámbito temporal 

Objetivo estratégico 

Línea de subvención 

Órgano 

Programa 

Objetivos, acciones e indicadores 

Compromisos presupuestarios 

Sector al que se dirige 
Procedimiento de concesión 
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2018 DPE HEZKUNTZA SAILA/ PES 2018 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Egitura organikoa/Estructura orgánica 
Deialdiak Convocatorias 

2018 

KABINETE ETA KOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA 

DIRECCIÓN DE GABINETE Y COMUNICACIÓN 

ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN SAILBURUORDETZA 

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza 
2 

4 

Dirección de Gestión Económica 

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza 
0 

Dirección de Gestión de Personal 

Azpiegituren, Baliabideen eta Teknologien Zuzendaritza 
2 

Dirección de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías 

Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza 
0 

Dirección de Régimen Jurídico y Servicios 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 
25 

31 
Dirección de Innovación Educativa 

Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza 
6 

Dirección de Centros  y Planificación 

LANBIDE HEZIKETAKO SAILBURUORDETZA 

VICECONSEJERÍA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritza 
3 

9 
Dirección de Planificación y Organización 

Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza 
6 

Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUORDETZA 

VICECONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritza 
3 

14 
Dirección de Política y Coordinación Universitaria 

Ikerketa Zuzendaritza 
11 

Dirección de Investigación 

  

GUZTIRA/TOTAL  58 
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HEZKUNTZA  SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN SAILBURUORDETZA 

ZUZEND./AZPIPROGR. HELBURU ESTRATEGIKOA DIRU-LAGUNTZA LERROA 2018 2019 2020 2021-Gain 

KUDEAKETA 
EKONOMIKOAREN 
ZUZENDARITZA 

42312 

Dauden mugak edo desorekak 
berdintzera bideratutako neurriak hartzea 
Ikasleak hezkuntzara berdintasun 
egoeran iritsi ahal izateko 

UNIBESTSITATEAZ KANPOKO IKASLEAK ESKOLATZEKO 
IKASKETA-BEKETARAKO ETA LAGUNTZETARAKO DEIALDIA  

55.000.000 55.000.000     

42311 
Eskola-garraiorako eskubidea duten 
ikasleen garraioaren finantziazioa 
banakako laguntzen bidez 

BANAKAKO ESLEIPENETARAKO DEIALDIA, HAUR 
HEZKUNTZAKO (2. ZIKLOA), LEHEN HEZKUNTZAKO ETA 
DBHKO IKASLEAK ESKOLARA GARRAIATZEKO EGITEN 
DUENA 2017-2018 ETA 2018-2019KO IKASTURTERAKO 

1.000.000 1.000.000     

AZPIEGITUREN, 
BALIABIDEEN ETA 
TEKNOLOGIA 
ZUZENDARITZA 

42110 
Sailaren Inbertsio Planaren definizioari 
laguntzea, giza-baliabideen eta baliabide 
teknikoen bidez 

UDALAGUNTZA 2018 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

HEZKOOP-2018 400.000 1.600.000 1.600.000 9.200.000 
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HEZKUNTZA  SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

ZUZEND./AZPIPROGR. HELBURU ESTRATEGIKOA DIRU-LAGUNTZA LERROA 2018 2019 2020 2021-Gain. 

HEZKUNTZA 
BERRIZTATZEKO 
ZUZENDARITZA 

42210 Ikasle sartu berrien arretarako, ikasle 
etorkinei harrera egiteko Plana garatuz eta 
harrerarako hizkuntza errefortzuaren bidez. 

DIRU-LAGUNTZETARAKO DEIA EGITEN DA IKASLE 
ETORKINENTZAT KULTURARTEKOTASUNA SUSTATZEKO 
PROGRAMAK ETA IKASLE SARTU BERRIEN HIZKUNTZA 
INDARTZEKO PROGRAMAK GARATZEKO 

780.000       

42221 900.000       

42312 

Bigarren Hezkuntzako ikasleen hizkuntza 
prestakuntza ahalbideratzea, atzerrian 
egoteko bekak ematearen aldeko politika 
baten bitartez 

ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN 
HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT 

847.038       

42312 

Lehen Hezkuntzako ikasleen hizkuntza 
prestakuntza ahalbideratzea, hizkuntzan 
murgiltzeko egonaldiak ematearen aldeko 
politika baten bitartez 

INGELESEAN MURGILTZEA 383.800 341.156     

42253 Ikasle ijitoen eskolatzea hobetzea IJITO IKASLEENTZAKO JARDUERA-PROIEKTUAK  435.890 348.712     

42313 

Gurasoen lankidetza eskola-sisteman 
sustatzea eta bultzatzea, dagozkien elkarte, 
federazio, konfederazio eta kooperatiben 
bitartez 

GERENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 500.000       

IRAKASKUNTZAKO KOOPERATIBENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 33.000       

GE FEDERAZIOAK ETA ABARRENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 350.000       

42251 

Sailak sustatutako programak eta 
proiektuak martxan jartzea lehentasunezko 
jardute-eremu hauetan: bake eta 
bizikidetza, hezkidetza eta genero-
indarkeriaren prebentzioa lantzea, 
eleaniztasuna, zientzia zaletasuna, 
Sare_hezkuntza, ekintzailetza eta euskal 
curriculuma 

ANIZTASUNEAN ELKARREKIN BIZITZEN IKASI.HEZKIDETZA 
DEIALDIA. 

60.000 40.000     

SARE_HEZKUNTZA: IKASTETXE PUBLIKOEN PROIEKTUAK 
TEKNOLOGIAK ERABILTZEKO IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA 
PROZESUAN  

305.000 122.000     
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HEZKUNTZA  SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

ZUZEND./AZPIPROGR. HELBURU ESTRATEGIKOA DIRU-LAGUNTZA LERROA 2018 2019 2020 2021-Gain. 

HEZKUNTZA 
BERRIZTATZEKO 
ZUZENDARITZA 

42225 

Laguntza eta errefortzuko programen 
bitartez ikasle guztien eskola-arrakasta 
sustatzea, eta aniztasunari aurre egiteko 
neurriak bultzatzea, eskola goiz uzten 
duen ikasle-kopurua murrizteko 

ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK FINANTZAKETA 1.066.400 969.600     

42251 Hezkuntza berritzea bultzatzea 

BIKAINTASUNERANTZ: BIKAINTASUNERAKO PRESTAKUNTZA-
PROIEKTUAK ITUNPEKO IKASTETXEETAN  

336.000 144.000     

ELEANIZTASUNERANTZ: PROIEKTU ELEANITZAK ITUNPEKO 
IKASTETXEETAN  

444.000 888.000     

42251 
Irakasleen etengabeko prestakuntzan 
aurrera egitea hezkuntzako sare eta etapa 
guztietan 

IRAKASLEAK PRESTATZEKO ETA EGUNERATZEKO 
PREST_GARAKO IKASTAROAK  

427.200 284.800     

42251 
Erakundeen partaidetzarako eta 
elkarlanerako bideak 

IRAKASLEAK PRESTATZEKO ETA EGUNERATZEKO 
JARDUERAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA  

100.000       

42210 
Hezkuntza-behar bereziei dituzten ikasleei 
garapenerako baliabideak eskaintzea eta 
gizarte inklusiboa 

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTA-ITUNPEKO 
IKASTETXEAK 

4.200.000 7.700.000     

42311 
Elbarritu ikasleentzat garraiorako 
finantzaketa 

DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO 
LAGUNTZAK  

2.500.000 930.000     

47152 
EIMA programa: Euskarazko 
ikasmaterialen sorkuntza sustatzea 

EIMA I DIRU-LAGUNTZA (EUSKARAZ IDATZITAKO MAT.) 500.000 432.000     

EIMA 2.0  360.000 288.000     

DIRU-LAGUNTZA  EIMA IV 125.000 100.000     

47151 
IRALE programa: Irakasleen euskarazko 
prestakuntza 

IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO 
ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO 

1.753.000       

IRALE PROGRAMAREN DIRU-LAGUNTZA - EUSKALTEGIAK 800.000       

47153 
Eskola-eremuan euskararen erabilera 
sustatzea (NOLEGA) 

HIZKUNTZA FINKATZEKO EGONALDIAK BARNETEGIETAN 400.000       

NOLEGAKO  JARDUEN DEIALDIA 190.000       

SARE PRIBATUKO IKASTETXEEN HIZKUNTZA 
NORMALKUNTZAKO PROIEKTUAK  

1.225.000 980.000     

42312 

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleen 
aro digitalean sartzea ahalbidetzea, kide 
bakarreko gailu digitala eskuratzeko 
dirulaguntzaren bitartez 

GAILU DIGITALAK ESKURATZEA 1.255.800       
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HEZKUNTZA  SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

ZUZEND./AZPIPROGR. HELBURU ESTRATEGIKOA DIRU-LAGUNTZA LERROA 2018 2019 2020 
2021-
Gain. 

IKASTETXE ETA 
PLANGINTZA 

ZUZENDARITZA 

42241 

Toki-administrazioek, udalek 
finantzatutako erakunde pribatuek, eta 
finantziazioa ez duten erakundek 
eskainitako irakaskuntza horiek 
finantzatzeko prozesuarekin jarraitzea 

UDAL MUSIKA-IKASTEGIENT. DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA 1.844.485 7.100.000     

MUSIKA-IKASTEGIENTZAKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA 206.756 1.810.369     

42241 

Arte plastikoetako eta diseinuko 
irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe 
pribatuei dirulaguntzen deialdia egiten 
jarraitzea 

ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO LANBIDE-
IRAKASKUNTZAKO IKASTETXE BAIMENDUENTZAKO DIRU-
LAGUNTZEN DEIALDIA 

71.670       

42210 

Ikasleei kalitatezko irakaskuntza 
eskaintzea, norbere gaitasunak garatzeko 
eta hezkuntza-mailaren arabera dagokien 
ezagutzak eta gaitasunak eurenganatzeko 
sare publikoan 

HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO IKASLEAK 
ESKOLATZEA 

3.500.000       

42210 
Titulartasun pribatua duten 0-3 urte 
bitarteko haur-eskolak finantzatzea 

HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO IKASLEAK 
ESKOLATZEA 

24.627.322       

42262 
Helduen hezkuntzaren alorrean jarduerak 
garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko 
erakundeei diruz laguntzea 

HELDUEN HEZIKETA ESKAINTZARI ERANTZUNA EMATEA 39.000       
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HEZKUNTZA  SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

 

LANBIDE HEZIKETAKO SAILBURUORDETZA 

ZUZEND./AZPIPROGR. HELBURU ESTRATEGIKOA DIRU-LAGUNTZA LERROA 2018 2019 2020 2021-Gain. 

PLANGINTZA ETA 
ANTOLAKETA 
ZUZENDARITZA  

42261 
Herritarren ezagutza- eta prestakuntza-
mailetan aurrera egitea 

HEZIKETA-ZIKLOAK. SARE PRIBATUKO ESKAINTZA PARTZIALA 
2018-2019 

388.872 450.000     

42223 

Lanbide-heziketa produkzio-sektoreen 
egungo eta etorkizuneko premietara eta 
pertsonen enplegagarritasunera egokitzea, 
enpresek kualifikazio eta espezializazio 
gero eta handiagoen arloan dituzten 
premiei erantzuteko 

DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO 
IKASTETXEAK HORNITZEKO   

1.400.000       

42223 

EAEko lanbide heziketako legea 
argitaratzea: Txandakako prestakuntza 
dualaren programa sendotzea, gaitasunak 
lantzeko eta lanbide-esparruetara 
egokitzeko tresna den heinean 

IKAS-EKINEZKO LANBIDE HEZIKETAKO DUALEKO PROGRAMAK 
ITUNPEKO IKASTETXEETAN  

650.000 366.000     

TEKNOLOGIAREN 
ETA IKASKUNTZA 
AURRERATUEN 
ZUZENDARITZA  

42261 

Lanbide Heziketako ikastetxeen 
berrikuntza eta internazionalizazioa eta 
horien ikasle eta irakaslegoaren 
mugikortasuna sustatzea, Erasmus+ 
Europako programaren barruan. 

PROIEKTU EUROPEARRAK. LANBIDE HEZIKETA IKASLE ETA 
IRAKASLEEN MUGIKORTASUNA 

50.000 450.000     

42261 
Lanbide Heziketako irakasleen eguneratze 
eta espezializazio teknologiko eta 
pedagogikoa bultzatzea. 

SARE PRIBATUKO IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA 2018-19 67.840 101.760     

42261 
Herritarren ezagutza- eta prestakuntza-
mailetan aurrera egitea 

BIZITZA OSOAN ZEHAR EGITEN DEN IKASKUNTZARI 
LOTUTAKO JARDUERAK EGITEKO LAGUNTZAK  

63.000 357.000     

42223 
Lanbide Heziketako ikasleen atzerriko 
hizkuntzetako hizkuntza-gaitasuna 
sendotzea. 

ELEANIZTASUN FORMAKUNTZA LANBIDE HEZIKETAKO 
ZIKLOETAN SARE-ITUNA 2017-18 KURTSOA  

146.250       

42223 

Lanbide-heziketa produkzio-sektoreen 
egungo eta etorkizuneko premietara eta 
pertsonen enplegagarritasunera egokitzea, 
enpresek kualifikazio eta espezializazio 
gero eta handiagoen arloan dituzten 
premiei erantzuteko. 

LANBIDE HEZIKETAKO IV. EUSKAL PLANAREN GARAPENA 
SUSTATZEKO. 2018-19 KURTSOA  

482.654 1.271.346     

BERRIKUNTZA, EKINTZAILETASUNA ETA ESPEZIALIZAZIOKO 
PROIEKTUAK SARE PRIBATUAN 2018-19 KURTSORAKO 

154.100 615.900     



 
 
 
 

11 

HEZKUNTZA  SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUORDETZA 

ZUZEND./AZPIPROGR. HELBURU ESTRATEGIKOA DIRU-LAGUNTZA LERROA 2018 2019 2020 
2021-
Gain. 

UNIBERTSITATE 
POLITIKA ETA 
KOORDINAZIOKO 
ZUZENDARITZA 

42312 
Unibertsitateko hezkuntzan sartzeko 
aukeraren berdintasuna sustatzea 

BEKA OROKORRAK 26.000.000       

DESGAITASUNAK DITUZTEN PERTSONEN GARRAIORAKO 
DIRU-LAGUNTZAK 

100.000       

BIKAINTASUN-BEKAK 120.000       

ERASMUS BEKA OSAGARRIAK 1.600.000       

LANKIDETZA IKASIKER BEKAK 275.000       

IKERKETA 
ZUZENDARITZA 

54120 I+G+b-ko Giza Baliabideak sustatzea 

IKERTZAILEAK PRESTATZEKO LAGUNTZA 857.032 7.713.281     

DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK  261.040 2.349.352     

DOKTORATU AURREKO EGONALDI LABURRAK IKERKETA-
ZENTROETAN 

175.000 175.000     

BASQUE VISITING FELLOWSHIP-EKO PROGRAMA.  39.287 46.422 11.109   

IRAKASLE ETA IKERTZAILEENTZAKO MUGIKORTASUN 
PROGRAMA 

90.000 120.000 30.000   

IKERKUNTZAKO EUSKADI SARIA 42.000 42.000     

54120 Ikerketa sustatzea 

KONGRESUAK ANTOLATZEA  300.000 250.000 50.000   

OINARRIZKO IKERKETAKO ETA IKERKETA APLIKATUKO 
PROIEKTUAK  

304.000 498.000 338.000   

UNIBERTSITATE-ENPRESA PROIEKTUAK  180.000 255.000 100.000 25.000 

LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA (BERC PROGRAMA) 8.400.000 10.500.000 10.500.000 12.600.000 

54120 Ikerketa-Azpiegiturak handitzea ZIENTZIA-EKIPAMENDUA  150.000 200.000 50.000   
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HEZKUNTZA  SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Administrazio eta Zerbitzuak 

Zuzendaritza: Kudeaketa Ekonomikoa 

Epea: 2018 eta 2019 - 2017-2018 eta 2018-2019 ikasturteak 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

Dauden mugak edo desorekak berdintzera bideratutako neurriak hartzea ikasleak 

hezkuntzara berdintasun egoeran iritsi ahal izateko. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko bekak eta laguntzetarako deialdia 

 

Organoa: 

Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza 

 

Programa: 

4231 Hezkuntza sustapena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Dauden mugak edo desorekak berdintzera bideratutako neurriak hartzea ikasleak 

hezkuntzara berdintasun egoeran iritsi ahal izateko, irakaskuntza, kuota-osagaia, 0 urteko 

eta urte 1eko ikasleentzako, joan-etorriak, egoitza, ikasmateriala eta jantokien beken 

bidez. 

Ikasle onuradunak: 127.000 

Laguntza kopurua: 192.000 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 55.000.000 € 55.000.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak, Euskal Autonomia Erkidegoko edozein ikastetxean 

ikasten dutenak. 

 Agindua 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Administrazio eta Zerbitzuak 

Zuzendaritza: Kudeaketa Ekonomikoa 

Epea: 2018 eta 2019 – 2017-2018 eta 2018-2019 ikasturteak 

 

Helburu Estrategikoa 2: 

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen 

eskola-garraioaren finantziazioa 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Haur Hezkuntza (2. zikloa), Lehen Hezkuntza eta DBH egiten ari diren ikasleak 

garraiatzeko banan banako diru-laguntzetarako deialdia 

 

Organoa:  

Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza 

Programa: 

4231. Hezkuntza sustapena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Sailak kontratatutako ibilbideetan garraiatzen ez den ikasleentzako banan-banako diru-

laguntzen finantziazioa. 

Laguntza kopurua: 2.200 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 1.000.000 € 1.000.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

EAEko zentro publikoetan edo, Sailak onartuta, zentro kontzertatuetan, Haur Hezkuntzako 

2. Zikloan, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ikasketak burutzen 

ari diren ikasleak, eskola garraiorako eskubidea izanik, hezkuntza arloan eskumena duen 

sailak antolatutako garraio zerbitzura egokitu ezin direnak. 

 Agindua 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Administrazio eta Zerbitzuak 

Zuzendaritza: Azpiegituren, Baliabideen eta Teknologia 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

Giza baliabide eta baliabide teknikoekin Saileko Inbertsioen Planaren definizioari babesa 

ematea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

AGINDUA, Hezkuntza sailburuarena. Honen bidez, iragartzen da hezkuntza-

administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko 

gastuak finantzatzeko deialdia (Uda-laguntza-2018) 

 

Organoa:  

Azpiegituren, Baliabideen eta Teknologia Zuzendaritza 

 

Programa: 

4211 Hezkuntza. Egitura eta Laguntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Agindu honen xedea da Hezkuntza Administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-

jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuak finantzatzeko deialdia iragartzea. 

 

Agindua izapidetze-prozesuan dago eta diruz lagundutako eskaerak 280 izango direla 

aurreikusten da.  

Lurralde-banaketa, gutxi gorabehera:  

• Araba: % 15 

• Bizkaia: % 50 

• Gipuzkoa: % 35 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 2020 2021 

7 6.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Hezkuntza Administrazioaren menpeko ikastetxeak dauden udal jabetzako eraikinetan 

obrak egiteko proposamenak egiten dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udalak, beti 

ere obrak Hezkuntza sailburuaren Aginduko 1. artikuluan jasotakoak badira. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Administrazio eta Zerbitzuak 

Zuzendaritza: Azpiegituren, Baliabideen eta Teknologia 

Epea: 2018- 2026 

 

Helburu Estrategikoa 2: 

Itunpeko ikastetxeek egindako inbertsioei babesa ematea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

AGINDUA, Hezkuntza sailburuarena, kooperatiba edo fundazio diren itunpeko sareko 

ikastetxeetan inbertsioak finantzatzeko diru-laguntzetarako deialdia egiten duena 

(HEZKOOP-2018) 

 

Organoa:  

Azpiegituren, Baliabideen eta Teknologia Zuzendaritza 

 

Programa: 

4211 Hezkuntza. Egitura eta Laguntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Agindu honen xedea itunpeko ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatiba edo -

fundazioek sinatutako maileguen finantziaziorako laguntzen deialdia egitea da, hezkuntza-

erabilerako higiezinak erostera bideratutako inbertsioak egiteko edo indarrean dagoen 

legediak eskatutako baldintzetara egokitzeko eraikuntza, zabaltze, ordezte eta egokitze 

lanak egiteko. 

 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 2020 2021 eta hura 

7 400.000 € 1.600.000 € 1.600.000 € 9.200.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Onuradunak irakaskuntza kooperatiba edo fundazio gisa eratutako itunpeko ikastetxeak 

dira, hezkuntza-erabilerako higiezinak erostera bideratutako inbertsioak egiten dituztenak 

edo indarrean dagoen legediak eskatutako baldintzetara egokitzeko eraikuntza, zabaltze, 

ordezte eta egokitze lanak egiten dituztenak. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

Beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak eskura jartzea. Ikasle sartu 

berrien arretarako, ikasle etorkinei harrera egiteko Plana garatuz eta harrerarako 

hizkuntza errefortzuaren bidez. 
 

Immigrazioko Euskal Plana betetzeko, kultura artekotasuna lantzeko eta ikasle etorri 

berriak hartzeko programa finantzatuko da, harrerako hizkuntza errefortzuen bitartez. 
 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Agindua, 2017ko azaroaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, diru-

laguntzetarako deia egiten da ikaste etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko 

programak eta ikasle hasi berrien hizkuntza indartzeko programak garatzeko. 
 

Organoa: 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 
 

Programa: 

4221 Haur eta Lehen Hezkuntza 

4222 Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

KULTURARTEKOTASUN PROGRAMA 

Hizkuntza-errefortzuak finantzatzeko diru laguntzetarako deialdia itunpeko sarean: 

1. Itunpeko sareko i errefortzu-kopurua: 106 

2. Ikastetxearen kultura arteko ikuspegiaren koordinatzaileak: 1 
 

Aurrekontu-konpromisoak: 
 

Kapitulua 4221 Prog 4222 Prog 

4 780.000 € 900.000 € 

 
 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Lehen edo/eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan itundutako unitateak dituzten ikastetxe 

pribatuak eta Oinarrizko Lanbide Heziketako prestakuntza emateagatik Hezkuntza saileko 

diru-laguntzak jasotzen dituzten ikastetxeak, pribatuak zein udal titulartasunekoak. 

Ikastetxe horiek guztiek Euskal Autonomia Erkidegoan egon behar dute. 

 Urtero bideratzen da deialdi hau, Ekonomia eta Ogasun Sailaren 1985eko 

azaroaren 12ko aginduan eta Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 

2007ko apirilaren 26ko Aginduan ezarritakoaren arabera (Euskal Autonomia 

Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egindako gastu-espedienteen 

aurretiazko izapidetzea arautu zuen agindu horrek). 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 2: 

Bigarren Hezkuntzako ikasleen hizkuntza prestakuntza ahalbideratzea, atzerrian egoteko 

bekak ematearen aldeko politika baten bitartez. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Agindua, 2017ko urriaren 4koa, Hezkuntzako sailburuarena, atzerrian ingeleseko, 

frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena Euskal 

Autonomia Erkidegoaren funts publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan, Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan 

matrikulatutako ikasleentzat. 

 

Organoa: 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4231 Hezkuntza Sustapena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Bigarren irakaskuntzako ikasleen hizkuntza prestakuntza ahalbidetzea, atzerriko 

egonaldi eta ikastaroen bitartez 

Postu-deialdia, alemaniarraz, frantsesez eta ingelesez egiten den herrialdeetara 

joateko: 

Ikasle onuradunak: 552 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 847.038 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

EAEko funts publikoz sostengatzen diren ikastetxetan, Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako 3. eta 4. maila eta Batxilergoko 1. eta 2. maila ikasten duten ikasleak. 

 

1. Agindua, ikasleak aukeratzeko. 

2. Kontratua, enpresa edo enpresak aukeratzeko 

Kontratu-mota: Zerbitzu-kontratua 

Prozedura: Irekia 

 Urtero bideratzen da deialdi hau, Ekonomia eta Ogasun Sailaren 1985eko 

azaroaren 12ko aginduan eta Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 

2007ko apirilaren 26ko Aginduan ezarritakoaren arabera (Euskal Autonomia 

Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egindako gastu-espedienteen 

aurretiazko izapidetzea arautu zuen agindu horrek). 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 3: 

Lehen Hezkuntzako ikasleen hizkuntza prestakuntza ahalbideratzea, hizkuntzan 

murgiltzeko egonaldiak ematearen aldeko politika baten bitartez. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Ebazpena, 2017ko maiatzaren 9koa, Hezkuntza sailburuordearena, hainbat plaza 
eskaintzen dituena herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan 

murgiltzeko egonaldiak egin ditzaten. 

 

Organoa: 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4231 Hezkuntza Sustapena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Lehen hezkuntzako ikasleen hizkuntza prestakuntza ahalbidetzea, ingelesean 

murgiltzeko egonaldien bitartez 

Postu-deialdia, Lehen Hezkuntzako 6. Mailako ikasleek ingelesean murgiltzeko 

egonaldiak garatzeko: 

Ikasle onuradunak: 2.196 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

 

2 

2017-18 

ikasturtea 

2018-19 

ikasturtea 

2018-19 

ikasturtea 

341.156 € 42.644 € 341.156 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Ikastetxe publikoetan matrikulaturik dauden Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleak. 

 

Emateko prozedura: 

3. Ebazpena, ikasleak aukeratzeko. 

4. Kontratua, enpresa aukeratzeko 

Kontratu-mota: Zerbitzu-kontratua 

Prozedura: Irekia 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 4: 

Ikasle ijitoen eskolatzea hobetzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Hezkuntza sailburuaren Agindua. Honen bidez, dei egiten zaie Hezkuntza Sailarekin 

lankidetzan jardun nahi duten irabazi asmorik gabeko erakundeei, eskola-esparruan ikasle 

ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaritza 

 

Programa: 

4225 Hezkuntza Berritzea eta Irakasleak Etengabe Prestatzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Kulturartekotasun programa 

Ikasle ijitoekin ekintzak bultzatuko dituzten erakundeei bideratutako deialdiak 

Ikasle ijitoekin ekintzak garatzen dituzten erakundeak (4) 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

 

4 

2017-18 

ikasturtea 

2018-19 

ikasturtea 

2018-19 

ikasturtea 

348.712 € 87.178 € 348.712 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Lankidetzan jardun nahi duten irabazi asmorik gabeko erakundeei eskola-esparruan ikasle 

ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko 

 



 
 

 

20 

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 5: 

Gurasoen lankidetza eskola-sisteman sustatzea eta bultzatzea, dagozkien elkarte, 

federazio, konfederazio eta kooperatiben bitartez. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Hezkuntza sailburuaren Agindua, zeinen bidez deialdia egiten baita Helduen Hezkuntzako 

ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren 

ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzak emateko, alde batera utzita 

Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak. 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaritza 

 

Programa: 

4231 Hezkuntza Sustapena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Gurasoen parte hartze eta lankidetza ikastetxeetan sustatzea, dagozkien elkarte, 

federazio, konfederazio eta kooperatiben bitartez 

Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta 

unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako 

laguntzak 

Elkarteak (515) 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 500.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-

mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteak 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 5: 

Gurasoen lankidetza eskola-sisteman sustatzea eta bultzatzea, dagozkien elkarte, 

federazio, konfederazio eta kooperatiben bitartez. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 2: 

Hezkuntza sailburuaren Agindua, unibertsitateaz besteko irakaskuntza-kooperatibentzako 

diru-laguntzen deialdia egiten duena. 

 

Organoa: 

Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaritza 

 

Programa: 

4231 Hezkuntza sustapena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Gurasoen parte hartze eta lankidetza ikastetxeetan sustatzea, dagozkien elkarte, 

federazio, konfederazio eta kooperatiben bitartez 

Gurasoen federazio, konfederazio eta kooperatiben aldeko diru-laguntzak 

Kooperatibak (50) 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 33.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Unibertsitateaz besteko irakaskuntza-kooperatibak 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 5: 

Gurasoen lankidetza eskola-sisteman sustatzea eta bultzatzea, dagozkien elkarte, 

federazio, konfederazio eta kooperatiben bitartez. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 3: 

Hezkuntza sailburuaren Agindua, ikasleen guraso-elkarteen federazioentzako eta 

konfederazioentzako –unibertsitatez kanpokoentzako– laguntzetarako deia egiten duena. 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4231 Hezkuntza Sustapena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Gurasoen parte hartze eta lankidetza ikastetxeetan sustatzea, dagozkien elkarte, 

federazio, konfederazio eta kooperatiben bitartez 

Gurasoen federazio, konfederazio eta kooperatiben aldeko diru-laguntzak 

Federazioak eta konfederazioak (15) 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 350.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteen federazioak eta 

konfederazioak. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa  6: 

Sailak sustatutako programak eta proiektuak martxan jartzea lehentasunezko jardute-

eremu hauetan: bake eta bizikidetza, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

lantzea, eleaniztasuna, zientzia zaletasuna, Sare_hezkuntza, ekintzailetza eta euskal 

curriculuma. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Hezkuntza sailburuaren Agindua, zeinaren bidez iragartzen baita ireki dela deialdia, EAEko 

Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta 

Batxilergo itunpeko ikastetxeek jarduera-proiektuak egiteko eskabideak egin ditzaten, 

hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 2018-2019, 2019-2020 eta 

2020-2021 ikasturteetan. 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4225 Hezkuntza Berritzea eta Irakasleak Etengabe Prestatzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Hezkuntza berritzea bultzatzea 

Lehentasunezko jardute-eremuetako programak 

Ikastetxe kopurua (50) 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 60.000 € 40.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta 

Batxilergo itunpeko ikastetxeak 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 6: 

Sailak sustatutako programak eta proiektuak martxan jartzea lehentasunezko jardute-

eremu hauetan: bake eta bizikidetza, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

lantzea, eleaniztasuna, zientzia zaletasuna, Sare_hezkuntza, ekintzailetza eta euskal 

curriculuma. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 2: 

Hezkuntza sailburuaren Agindua. Honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei 

eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- 

zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, parte har dezaten 

baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako 

proiektuan. 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4225 Hezkuntza Berritzea eta Irakasleak Etengabe Prestatzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Hezkuntza berritzea bultzatzea 

Ikas-irakas prozesuan teknologien berariazko erabilera bultzatzeko prestakuntza 

Ikastetxe itunpekoak (50) 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

 

4 

2017-18 

ikasturtea 

2018-19 

ikasturtea 

2018-19 

ikasturtea 

122.000 € 183.000 € 122.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Itunpeko sareko ikastetxeak eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitatez 

kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeak 

eta federazioak 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 7: 

Laguntza eta errefortzuko programen bitartez ikasle guztien eskola-arrakasta sustatzea, 

eta aniztasunari aurre egiteko neurriak bultzatzea, eskola goiz uzten duen ikasle-kopurua 

murrizteko. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Hezkuntza sailburuaren Agindua, Eskolatze Osagarriko Programak garatzeko diru-

laguntzetarako deia egiten duena. 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4222 Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Laguntza eta errefortzuko programen bitartez ikasle guztien eskola-arrakasta sustatzea 

Laguntza eta errefortzuko programen bitartez ikasle guztien eskola-arrakasta 

sustatzea, eta aniztasunari aurre egiteko neurriak bultzatzea, eskola goiz uzten 

duen ikasle-kopurua murrizteko. 

Ikastetxe kopurua (20) 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

 

4 

2017-18 

ikasturtea 

2018-19 

ikasturtea 

2018-19 

ikasturtea 

824.000 € 242.400 € 969.600 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Udaleak, mankomunitateak edo horiek sortutako erakundeak, irabazi-asmorik gabeko 

erakundeak eta itunpeko ikastetxeak. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 8: 

Hezkuntza berritzea bultzatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Ikastetxean prestatu eta berritzeko proiektuen deialdia 

 

Organoa: 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4225 Hezkuntza Berritzea eta Irakasleak Etengabe Prestatzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Sailak sustatutako programak eta proiektuak martxan jartzea lehentasunezko jardute-

eremuetan. 

Ikastetxeen artean euren esperientzia eta ezagutza erakutsi eta partekatzea, errealitate 

eta testuinguruaren arabera egokitzeko moduan. 

Ikastetxean prestatu eta berritzeko proiektuen deialdia 

1. Berrikuntza Proiektu Integralak itunpeko ikastetxeetan: 35 

2. Curriculuma Aberasteko Proiektuak itunpeko ikastetxeetan: 5 

3. Hezkuntza Berriztatzeko Prestakuntza proiektuak itunpeko ikastetxeetan: 

82 

 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 336.000€ 144.000€ 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Itunpeko ikastetxe pribatuak eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe 

publikoak, baldin eta EAEn unibertsitatez kanpoko edozein irakaskuntza-maila edo mota 

emateko baimena badute, heziketa-zikloak soilik ematen dituztenak izan ezik. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 8: 

Hezkuntza berritzea bultzatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 2: 

Lehentasunezko jardute-eremuetako programak 

 

Organoa: 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4225 Hezkuntza Berritzea eta Irakasleak Etengabe Prestatzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

 

Sailak sustatutako programak eta proiektuak martxan jartzea lehentasunezko jardute-

eremuetan. 

Lehentasunezko jardute-eremuetako programak Eleaniztasunerantz 

Proiektu eleanitzak itunpeko ikastetxeetan: 199 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 444.000 € 888.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen duten 

itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak edo erregelamenduzkoak dituzten 
federazio eta elkarteak. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 9: 

Irakasleen etengabeko prestakuntzan aurrera egitea hezkuntzako sare eta etapa 

guztietan 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Prest_Gara Plana 

 

Organoa: 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4225 Hezkuntza Berritzea eta Irakasleak Etengabe Prestatzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Euskal Autonomia Erkidegoko dekretuetan markatzen diren arlo kurrikular eta oinarrizko 

konpetentzien garapena. 

Teknologia berrien erabilpena geletan. 

Hizkuntz-irakaskuntzaren eraginkortasun metodologikoaren bultzapena. 

Ikasleen irteera profilean eragina izango duen eta ikastetxean kontestualizatuta 

dagoen Hezkuntza komunitateari begirako prestakuntza plana. 

Irakasle parte-hartzaileak: 2.500 

Irakasleak prestatzeko etapa eta sare guztietako ikastaro eta jarduerak: 

1. Haur-Hezkuntzara zuzendutako ikastaroa: 17 

2. Lehen Hezkuntza zuzendutako ikastaroak: 12 

3. Lehen Hezkuntza eta 1. Ziklo DBH: 6 

4. Bigarren Hezkuntzarako (DBH eta Batxilergoa) zuzendutako ikastaroak: 

47 

5. Musika eta arte-eskoleetako irakasleentzako zuzendutako ikastaroak: 2 

6. Hizkuntza-Eskola Ofizialetako irakasleentzako zuzendutako ikastaroak: 

10 

7. Helduen Hezkuntzako irakasleei zuzendutako ikastaroak:1 

8. Irakasle guztientzako ikastaroak: 85 

9. Atzerriko Hezkuntza ikastaro orokorrak: 60 

10. On line ikastaroak: 85 / Aurrez aurreko ikastaroak: 165 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 427.200 € 284.800 € 
 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Unibertsitatez kanpoko irakasleak.  
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 
ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 10: 

Erakundeen partaidetzarako eta elkarlanerako bideak 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Diru-laguntzen deialdia, irakasleak prestatzeko jarduerak egiten dituzten erakundeentzat 

 

Organoa: 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4225 Hezkuntza Berritzea eta Irakasleak Etengabe Prestatzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Euskal Autonomia Erkidegoko dekretuetan markatzen diren arlo kurrikular eta oinarrizko 

konpetentzien garapena. 

Diru-laguntzen deialdia, irakasleak prestatzeko jarduerak egiten dituzten 

erakundeentzat. 

Erakundeen kopurua: 10 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 100.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Irakasleak etengabe prestatzeko jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko 
erakundeak.  
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 11: 

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntza-erantzun egokia ahalbidetzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eskolatu eta 2018-2019 ikasturterako 

hezkuntza laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe 

pribatuentzako diru-laguntzak 

 

Organoa: 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4221 Haur eta Lehen Hezkuntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntza-erantzun egokia ahalbidetzea. 

Hezkuntza laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko 

ikastetxeentzako diru-laguntza. 

Lanpostu kopurua (batezbeste asteko 25 ordu): 593 

Ikastetxeen kopurua: 213 

Ikasleen kopurua: 1.415 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 4.200.000€ 7.700.000€ 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eskolatu eta 2018-2019 ikasturterako 

hezkuntza laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe 

pribatuak. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 12: 

Elbarritu ikasleentzat garraiorako finantzaketa 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Ezgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala duten eta ohiko eskola-garraioa erabili ezin 

duten ikasleentzat banakako diru-laguntza, 2018-2019 ikasturtean ikastetxe publikoetan 

edo, salbuespen gisa, itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatuta daudenak. 

 

Organoa: 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4231 Hezkuntza Sustapena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Elbarritu ikasleentzako eskola-garraioa finantzatzea. 

Sailak antolatutako ohizko garraio-zerbitzu publikoez baliatu ezin diren ikasle 

elbarrituentzat garraiorako banan-banako diru laguntzak. 

Ikasleen kopurua: 929 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 2.500.000€ 930.000€ 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Ezgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala duten eta ohiko eskola-garraioa erabili ezin 

duten ikasleak, 2018-2019 ikasturtean ikastetxe publikoetan edo, salbuespen gisa, 

itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatuta daudenak. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 13: 

EIMA programa: Euskarazko ikasmaterialen sorkuntza sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

EIMA I: Unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial inprimatuak 

egiteko diru-laguntzak 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4715 Hezkuntza Sistemaren Euskalduntzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Ikasmaterialgintzarako diru-laguntzak 

140 diruz lagundutako egitasmoak 

Ikasmaterialen egokitasun-azterketa 

Inprimatutako materialak: 300 ikasmaterial 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 500.000 € 432.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Euskarazko ikasmaterial inprimatuak egiten eta argitaratzen dituzten eta legez eratuta 

dauden enpresa, elkarte eta fundazioei zuzenduta dago diru-laguntza deialdi hau. 

 

Diru-laguntza ezin da izan diruz lagundu daitezkeen gastuen %80 baino handiagoa. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 13: 

EIMA Programa: Euskarazko ikasmaterialen sorkuntza sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 2: 

EIMA 2.0: Unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial digitalak 

egiteko diru-laguntzak 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4715 Hezkuntza Sistemaren Euskalduntzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Ikasmaterialgintzarako diru-laguntzak 

10 diruz lagundutako egitasmoak 

Ikasmaterialen egokitasun-azterketa: material digitalak 

50 ikasmaterial 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 360.000 € 288.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Euskarazko ikasmaterial digitalak egiten eta argitaratzen dituzten, eta legez eratuta 

dauden enpresa, elkarte, fundazio eta norbanakoei zuzenduta dago diru-laguntza deialdi 

hau. 

 

Diru-laguntza ezin da izan diruz lagundu daitezkeen gastuen %80 baino handiagoa. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 13: 

EIMA Programa: Euskarazko ikasmaterialen sorkuntza sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 3: 

EIMA IV: Unibertsitate aurrerako irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak sortzeko 

diru-laguntzak 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4715 Hezkuntza Sistemaren Euskalduntzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Ikasmaterialgintzarako diru-laguntzak 

30 diruz lagundutako egitasmoak 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 125.000 € 100.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

1.- Euskarazko ikasmaterial bat sortu edo egokitu nahi duten entitateak (enpresak, 

elkarteak edo fundazioak). Hots, legearen argitan eratuta egon eta dagokion agiri 

akademikoen jabe diren pertsonez osatutako lan-talde baten ordezkaritza duten 

entitateak. 

2.- Dagokion agiri akademikoaren jabe izanik, lan taldea osatu eta euskarazko 

ikasmaterial bat sortu edo egokitu nahi duten pertsona fisikoak. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 14: 

IRALE programa: Irakasleen euskarazko prestakuntza 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

IRALEren diru-laguntzak ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkapenak finantzatzeko 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4715 Hezkuntza Sistemaren Euskalduntzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Irakastorduaren barruko trebakuntza-ikastaroak 

1. Ikastetxe pribatuetako irakasleentzako postu kopurua (lehendabiziko txandan): 

- Oinarrizko ikastaroak, urtebetekoak: 8 

- Goi-mailako ikastaroak, hiruhilabetekoak: 48 

2. Ikastetxe pribatuetako irakasleentzako postu kopurura (bigarren txandan): 

- Oinarrizko ikastaroak, urtebetekoak: 8 

- Goi-mailako ikastaroak, hiruhilabetekoak: 43 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 1.753.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

IRALE programaren baitan irakastordu barneko ikastaroren batean jarduteko irakasleak 

liberatu nahi dituzten ikastetxe pribatu edo gizarte-ekimenezkoak. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 14: 

IRALE programa: Irakasleen euskarazko prestakuntza 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 2: 

IRALE Programaren diru-laguntza - Euskaltegiak 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4715 Hezkuntza Sistemaren Euskalduntzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Eskola-orduez kanpoko prestakuntza-jarduerak 

 Matrikulak ordaindu zaizkien euskaltegien kopurua: 62 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 800.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

IRALE programaren barnean, eskola-ordutegitik kanpoko jardueretan parte hartzeko 

baimena lortzeko interesa duten Sailaz kanpoko eragileentzako. 

 Baimentzeko eta emateko prozedura lehiaketa izango da, eta aurkeztutako 

eskaerak konparatuz egingo da. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 15: 

Euskararen erabilera sustatzea eskolan (NOLEGA) 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Euskal Girotze Barnetegiak 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4715 Hezkuntza Sistema Euskalduntzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Ikastetxe publikoetako zein pribatuetako ikasleentzako egonaldiak: 

1. Barriako barnetegia: 697 

2. Lemoizko barnetegia: 599 

3. Hondarrabiko barnetegia: 651 

4. Elgoibarko barnetegia: 718 

5. Segurako barnetegia: 715 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

2 400.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Deialdia egin ondorengo ikasturtean LH 3-4-5-6 / DBH 1-2 mailetako batean egongo diren 

ikasleak. 

 
Ikasturtean zehar, Hondarribi, Barria, Elgoibar, Lemoiz eta Segurako barnetegietan 
egonaldiak egitea. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 15: 

Ikastetxeetan euskararen erabilpena sustatzea (NOLEGA) 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 2: 

Ikastetxetako jardueren deialdia  

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4715 Hezkuntza Sistemaren Euskalduntzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Itunpeko ikastetxe kopurua: 

1. Ahozko adierazpena: 424 

2. Ekintza estraeskolarrak (IKE): 370 

3. Ikasle trukaketak (IKABIL): 20 

4. Sendotze egonaldiak (EGE): 201 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 190.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

EAEko Itunpeko Ikastetxe pribatu kontzertatuak (ez unibertsitarioak).  

Ikasgela barneko zein kanpoko jarduerak lagunduko dira diruz, Haur Hezkuntzan, Lehen 

zein Bigarren hezkuntzan. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 15: 

Eskolan euskararen erabilera sustatzea (NOLEGA) 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 3: 

Hizkuntza Normalkuntzako proiektuak (Ulibarri programa) 

 

Organoa:  

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4715 Hezkuntza Sistema Euskalduntzea 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Ulibarri programako ikastetxeen kopurua handitzea 

Ikastetxeen kopurua: 167 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 1.225.000€ 980.000€ 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Hizkuntza normalkuntzako Ulibarri programan parte hartu nahi duten ikastetxeak. 

 Deialdia agindu bidez egiten da. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Hezkuntza Berriztatzea 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 16: 

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleen aro digitalean sartzea ahalbidetzea, kide 

bakarreko gailu digitala eskuratzeko dirulaguntzaren bitartez. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

AGINDUA, Hezkuntzako sailburuarena, gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzetarako 

deia egiten duena (2018-2019ko ikasturtea). Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan 

Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egiten ari diren ikasleak baliatu 

ahal izango dira gailu horietaz. 

 

Organoa: 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

 

Programa: 

4231 Hezkuntza Sustapena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleen aro digitalean sartzea ahalbidetzea, kide 

bakarreko gailu digitala eskuratzeko diru-laguntzaren bitartez 

Diru-laguntza-deialdia, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleek gailu digitalak 

eskuratzeko: 

Ikasle onuradunak: 6.279 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

7 1.255.800 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2017-2018ko ikasturteko 

ikasleak, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko zein itunduetakoak, baldin eta 

eskakizun hauek betetzen badituzte: 

a) Ikastetxea SARE_HEZKUNTZA GELAN izeneko sarean egotea. 

b) Ikasle onuraduna 2017-2018ko ikasturtean eskola-materialerako beka-onuraduna 

izatea, unibertsitatez kanpoko mailetako ikasleak eskolaratzeko ikasketa-beka eta -

laguntzetarako deialdian. 

c) Berdinak izan behar dira laguntza-eskariko gailu digitalak eta ikastetxeak 

eskatzailearen talde osorako aukeratutakoak. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Ikastetxe eta Plangintza 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 1:  

Toki-administrazioek eta erakunde pribatuek eskainitako arautu gabeko musika 

irakaskuntza finantzatzeko prozesuarekin jarraitzea. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Udal musika-ikastegientzako diru-laguntzen deialdia.  

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 2: 

Musika-ikastegientzako diru-laguntzen deialdia 

 

Organoa:  

Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza 

 

Programa:  

4224 Araubide bereziko irakaskuntzak  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Arte irakaskuntzen eskariari erantzuna ematea, eta ikasleei kalitatezko hezkuntza 

eskaintzea, ikasketok gizarteratzea bultzatuz. 

Musika ikastegiak deialdi publikoaren bidez finantzatzea. 
 Udal-finantziazioa daukaten zentroen batezbesteko finantziazioa:20% 

 Beste zentro batzuen batez besteko finantziazioa: 15,15% 

 Zentro kopurua: 94 

 Irakasleak: 1.651 

 Irakasleak ez diren langileak: 176 

 Ikasleak: 37.795 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Diru-lag. Kapitulua 2018 2019 

1 4 1.844.485 € 7.100.000  € 

2 4 206.756 € 1.810.369 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Udal titulartasuneko musika-eskolak eta kontserbatorioak; titularitate pribatua duten 

musika-eskolak eta ikastegi baimenduak. 

 Kreditua hainbanatu egingo da diru-laguntzaren eskatu eta baldintzak betetzen 

dituztenen artean finantza daitezkeen orduen ondorioz. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Ikastetxe eta Plangintza 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 2:  

Arte Plastikoetako eta Diseinuko ikastetxe pribatuei diru-laguntzen deialdia egiten 

jarraitzea. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Arte plastikoetako eta diseinuko lanbide-irakaskuntzako ikastetxe baimenduei diru-

laguntzak deialdi publikoaren bidez finantzatzea. 

 

Organoa: 

Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza 

 

Programa:  

4224 Araubide bereziko irakaskuntzak  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Arte irakaskuntzen eskariari erantzuna ematea, eta ikasleei kalitatezko hezkuntza 

eskaintzea, ikasketak gizarteratzea bultzatuz. 

Arte Plastikoetako eta Diseinuko baimendutako ikastetxe pribatuak deialdi 

publikoaren bidez finantzatzea: 

1. Zentro kopurua: 2 

2. Ikasleak: 166 

3. Irakasleak: 30 

4. Irakasle ez diren langileak: 7 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 71.670 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Titulartasun pribatua duten arte plastikoetako eta diseinuko lanbide-irakaskuntzako 

ikastetxe baimenduak. 

 Kreditua hainbanatu egingo da, onuradun bakoitzak finantzatzeko moduan, 

guztira, dituen ordu kopuruaren proportzio berean. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Ikastetxe eta Plangintza 

Epea: 2018 eta 2019 

 

Helburu Estrategikoa 3: 

Ikasleei kalitatezko irakaskuntza eskaintzea, norbere gaitasunak garatzeko eta 

hezkuntza-mailaren arabera dagokien ezagutzak eta gaitasunak eurenganatzeko sare 

publikoan. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikasleak eskolatzea 

 

Organoa: 

Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza 

 

Programa: 

4221 Haur eta Lehen Hezkuntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Lekuan lekuko erakundeekiko lankidetza, 0-3 urteko haurrak eskolatzeko. 

Udal-titularitatepeko Haur-eskolen finantzaketa parte hartzea, 0-3 urte etapa 

ezartzeari begira. 

Udaletxeen kopurua: 13 

Ikasleen kopurua: 1.274 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 3.500.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Zero eta hiru urte arteko umeentzako haur eskolen titular diren toki korporazioak. 

 AGINDUA, 2017ko irailaren 26koa, Hezkuntza sailburuarena, 2017-2018 

ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko 

umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioei. Agindu hau eta 

hurrengoak aurretiaz tramitatzen dira, 2007ko apirilaren 26koa, Ogasun eta Herri 

Administrazio sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren 

kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzko 

agindua jarraituz. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Ikastetxe eta Plangintza 

Epea: 2018 eta 2019 

 

Helburu Estrategikoa 4: 

Titulartasun pribatua duten 0-3 urte bitarteko haur-eskolak finantzatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikasleak eskolatzea 

 

Organoa: 

Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza 

 

Programa:  

4221 Haur eta Lehen Hezkuntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko Haur-eskoleei eusteko 

gastuak arintzea. 

Titulartasun pribatua duten 0-3 urte bitarteko Haur-eskolak finantzatzea. 

Ikastetxeen kopurua: 272 

Ikasleen kopurua: 13.789 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 24.627.322 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat. 

 AGINDUA, 2017ko irailaren 19koa, Hezkuntza sailburuarena, 2017-2018 

ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko 

umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat. Agindu hau eta hurrengoak 

aurretiaz tramitatzen dira, 2007ko apirilaren 26koa, Ogasun eta Herri 

Administrazio sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren 

kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzko 

agindua jarraituz. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Hezkuntza 

Zuzendaritza: Ikastetxe eta Plangintza 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 5: 

Helduen hezkuntzaren alorrean jarduerak garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko 

erakundeei diruz laguntzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Helduen heziketa eskaintzari erantzuna ematea 

 

Organoa: 

Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza 

 

Programa: 

4226 Etengabeko Ikaskuntza eta Helduen Hezkuntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Helduen heziketa eskariari erantzuna ematea 

Helduen hezkuntzaren alorrean jarduerak garatzen dituzten irabazi-asmorik 

gabeko erakundeei diruz laguntzea 

Erakunde kopurua: 5 

Ikasle kopurua: 432 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 39.000€ 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Helduen hezkuntzaren alorrean jarduerak garatzen dituzten eta irabazi-asmorik gabeko 

erakundeak. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Lanbide Heziketa 

Zuzendaritza: Planifikazio eta Antolakuntza 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

Herritarren ezagutza- eta prestakuntza-mailetan aurrera egitea.  

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

AGINDUA, Hezkuntza sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe 

pribatuei 2018-2019 ikasturtean Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintza 

partzialean irakasteko baimena eska dezaten dei egin eta horien finantzaketa arautzen 
duena 

Organoa: 

Planifikazio eta Antolakuntza Zuzendaritza 

 

Programa: 

4226 Etengabeko Ikaskuntza eta Helduen Hezkuntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

1. Bizialdi osoko ikaskuntza bultzatzea pertsonal, sozial eta profesional garapenerako bide 

bezala, eta baita norberen poztasunerako jakintzaren gizartean parte hartzeagatik eta 

aktibo sentitzeagatik. 

2. Pertsona guztien esku jarri nahi dira berrikuntza teknologikoaren eta ekoizteko moduen 

aldaketen erronkei aurre egiteko beharrezko baliabideak; baita gizartean modu 

aktiboan parte hartzeko beharrezkoak diren baliabideak ere, azken hauek, edozein 

ezagutza esparrutan bizi osorako erabilgarria izango den ikaskuntza garatuko duten 

jarduketen bidez. 

Lanbide Heziketako heziketa zikloak pertsona heldueei modu partzialean 

eskaintzea, haien lanbide-kualifikazioa hobetu ahal izateko, malgutasunez, eta 

haien lan-bizitza eta familia bateragarri eginez.  

Ikastetxe pribatutan eskainitako modulu kopurua: 60 

Ikastetxe pribatutan eskaintza partzialean matrikula-kopurua: 1.000 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 388.872 € 450.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Lanbide Heziketako heziketa zikloak emateko baimena duten itunpeko ikastetxe 

pribatuak. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Lanbide Heziketa 

Zuzendaritza: Planifikazio eta Antolakuntza 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 2: 

Lanbide-heziketa produkzio-sektoreen egungo eta etorkizuneko premietara eta pertsonen 

enplegagarritasunera egokitzea, enpresek kualifikazio eta espezializazio gero eta 

handiagoen arloan dituzten premiei erantzuteko. 
 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Euskal Herrian lehiakortasunerako estrategikotzat jotako esparruekin loturiko berrikuntza 

aplikatuko proiektuen garapena eta Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuarekin bat 

datozen irakaskuntza- eta ikaskuntza- inguruneen, tresnen eta metodologien ezarpena 

ahalbideratzen duen ekipamendua finantzatzeko diru-laguntzak. 
 

Organoa: 

Planifikazio eta Antolakuntza Zuzendaritza 
 

Programa: 

4222 Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Ekoizpen-sektorearen egungo bilakaeraren arabera garapen Teknologiko handiagoa duten 

lanbide-familietako heziketa-zikloetan irakaskuntza- eta ikaskuntza- ingurune aurreratuen eta 

berrikuntza aplikatuko eta ekintzailetza aktiboren proiektuen diseinua eta garapena erraztea. 

Ekoizpen-sektorearen egungo bilakaeraren arabera garapen teknologiko handiagoa 

daukaten lanbide-familietako heziketa-zikloen ekipamendua dagokion ikasturtean 

eguneratzeko diru-laguntzak. 

1. Itunpeko ikastetxe-kopuru osoari dagokionez, ekipamendua eguneratzeko 

diru-laguntzetarako deialdian parte hartu duten ikastetxeen ehunekoa. 

Magnitudea: % 80. 

2. Eskabide-kopuru osoari dagokionez, diru-laguntza lortzen duten Itunpeko 

ikastetxeen ehunekoa. Magnitudea: % 90. 

3. Diru-laguntza honen bidez erositako ekipamendua erabiltzen duten lanbide-

familia araberako talde-kopurua. Magnitudea: 216. 

4. Diru-laguntza honen bidez erositako ekipamendua erabiltzen duten heziketa 

zikloetan matrikulatutako ikasle-kopurua. Magnitudea: 2.596 

5. Diru-laguntza honen bidez erositako ekipamendua erabiltzen duten 

enplegurako Lanbide-prestakuntzako prestakuntza-ekintzen kopurua: 

Magnitudea 26. 
 

Aurrekontu-konpromisoak: 
 

Kapitulua 2018 

7 1.400.000 € 
 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Lanbide-heziketako zikloak eskaintzen dituzten Itunpeko ikastetxeei zuzendua. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 
ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Lanbide Heziketa 

Zuzendaritza: Planifikazio eta Antolakuntza 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 3: 

EAEko lanbide heziketako legea argitaratzea: Txandakako prestakuntza dualaren 

programa sendotzea, gaitasunak lantzeko eta lanbide-esparruetara egokitzeko tresna den 

heinean. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Lanbide-heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko 

itunpeko ikastetxe pribatuetan ikas-ekinezko erregimenean lanbide-heziketa dualeko 

programak garatzeko diru-laguntzen deialdia egiten duena. 

 

Organoa: 

Planifikazio eta Antolakuntza Zuzendaritza 

 

Programa: 

4222 Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Txandakako prestakuntza dualaren programa sendotzea, gaitasunak lantzeko eta 

lanbideesparruetara egokitzeko tresna den heinean 

Lanbide arloak. Magnitudea: 18 

Parte hartzen duten ikasleen kopurua. Magnitudea: 1.300 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua  2018 2019 

4 

 

2017-2018 

Deialdia 

 

366.000 € 

 

Legebiltzar-

zuzenketa 

2018-2019  

 

284.000 € 

 

2018-2019 

Deialdia 

 366.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Baldintza hauek betetzen dituzten ikastetxe itundunak:Agindua ateratzen den ikasturtean 

lanbide-heziketako zikloren bat itunduta izatea. Eta ikasturte horretan onartuta eta 

baimenduta izatea ikasekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programa, 

lanbide-heziketako ikastetxearen eta enpresa parte-hartzailearen artean batera egina. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 
ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Lanbide Heziketa 

Zuzendaritza: Teknologia eta Ikaskuntza urreratua 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

Lanbide Heziketako ikastetxeen berrikuntza eta internazionalizazioa eta horien ikasle eta 

irakaslegoaren mugikortasuna sustatzea, Erasmus+ Europako programaren barruan. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

AGINDUA, Hezkuntza sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzetarako deialdia egiten da 

Lanbide Heziketaren eremuan ikaskuntzarako KA1 mugikortasun-ekintzak antolatu eta 

garatzeko, ERASMUS + programaren esparruaren barruan. 

 

Organoa: 

Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza 

 

Programa: 

4226 Etengabeko Ikaskuntza eta Helduen Hezkuntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Lanbide Heziketako heziketa zikloetako ikasle eta irakasleen ikaskuntza- arrazoiengatiko 

mugikortasuna sustatzea 

1. Erasmus+ programa finantzatzeko Europako funtsak kudetatzen dituen Estatuko 

Agentziak onartutako mugikortasun proietuak batera finantzatu, EAEko 

ikastetxe edo entitate pribatuek bultzatutakoak badira. 

2. Erasmus+ Europako programaren barruko ereduzko proiektuak aurkezteko 

urteroko deialdiak, informazioa banatzea, eta jarduerak koordinatzea. 

3. Programaren Batzorde Zuzentzaile nazionalean parte hartu eta Agentzia 

espainiarrari lagundu proiektuak ebaluatzeko eta aukeratzeko zereginetan. 

Ikastetxe edo entitate pribatuetako mugikortasuneko proiektu-kopurua: 21 

Ikastetxe edo entitate pribatuetako mugikortasun kopurua: 600 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 50.000 € 450.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Lanbide Heziketako heziketa zikloetako ikasle eta irakasleak Estatuko Agentziak 

onartutako mugikortasun proiektua duten Ikastetxe edo entitate pribatuak. 

 Agindua ezartzen den kostuaren indizea aplikatuz eta, behar izanez gero, 

hainbanatzez. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Lanbide Heziketa 

Zuzendaritza: Teknologia eta Ikaskuntza Aurreratua 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 2: 

Lanbide Heziketako irakasleen eguneratze eta espezializazio teknologiko eta pedagogikoa 

bultzatzea. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 
AGINDUA, Hezkuntza sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzetarako deialdia egiten zaie 

Lanbide Heziketako prestakuntza-zikloak irakasten dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei, 
2018-2019 ikasturtean irakasleak prestatzeko jarduerak egin ditzaten 

Organoa: 

Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza 

 

Programa: 

4226 Etengabeko Ikaskuntza eta Helduen Hezkuntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Irakasleen zientziaren eta teknologiaren alorreko ezagutzak eguneratzea. Horretarako, 

benetako ingurune profesionalera gerturatzea erraztu behar da eta  irakaskuntza-praktika 

eta kudeaketa hobetu behar da, irakaskuntza-ikaskuntza metodologi berrien 

laguntzarekin. 

1. Lanbide Heziketako irakasleek duten lehentasunezko prestakuntza-beharrak 

zehaztea 

2. Ikastetxe bakoitzak bere Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko 

Prestakuntzarako Plana gauza dezala bultzatu 

Irakasleen prestakuntza-proiektuen kopurua (ikastetxe pribatuak): 20 

Prestatutako irakasle kopurua: 700 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 67.840 € 101.760 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Lanbide Heziketako heziketa zikloetako irakasleak. 

Lanbide Heziketako Erdi maila edo Goi mailako heziketa zikloak ematen diztuzten 

ikastetxe pribatuak. 

 Agindua ezartzen den kostuaren indizea aplikatuz eta, behar izanez gero, 

hainbanatzez. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Lanbide Heziketa 

Zuzendaritza: Teknologia eta Ikaskuntza Aurreratua 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 3: 

Herritarren ezagutza- eta prestakuntza-mailetan aurrera egitea.  

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 
AGINDUA, Hezkuntza, sailburuarena. Honen bidez, bizitza osoan zehar egiten den 

ikaskuntzari lotutako jarduerak egiteko laguntzak arautzen dituen azaroaren 27ko 
248/2012 Dekretuan aurreikusitako laguntzen 2018rako deialdia egiten da 

Organoa: 

Teknologiaren eta Ikaskuntza aurreratuen Zuzendaritza  

Programa: 

4226 Etengabeko Ikaskuntza eta Helduen Hezkuntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

1. Bizialdi osoko ikaskuntza bultzatzea pertsonal, sozial eta profesional garapenerako bide 

bezala, eta baita norberen poztasunerako jakintzaren gizartean parte hartzeagatik eta 

aktibo sentitzeagatik. 

2. Pertsona guztien esku jarri nahi dira berrikuntza teknologikoaren eta ekoizteko moduen 

aldaketen erronkei aurre egiteko beharrezko baliabideak; baita gizartean modu 

aktiboan parte hartzeko beharrezkoak diren baliabideak ere, azken hauek, edozein 

ezagutza esparrutan bizi osorako erabilgarria izango den ikaskuntza garatuko duten 

jarduketen bidez. 

1. Prestakuntza-jarduera espezifikoak, pertsona-talde jakin baten prestakuntza-

beharrei erantzuteko diseinatu eta planifikatutakoak. 

2. Ikaskuntzako bitartekari-zerbitzuak. 

3. Prestakuntzako edo hezkuntzako metodologia berrien esperimentazioari buruzko 

proiektuak; ezagutzaren belaunaldi arteko transferentziari buruzkoak, 

prestakuntza hurbiltzeko eta ikastea sustatzeko trabak baztertzeari buruzkoak, 

edota bizialdi osoko ikaskuntzarekin lotutako beste edozein. 

Bizitza osoan ikasten jarraitzeko jarduketak garatuko dituzten proiektuen 

kopurua: 30 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 63.000 € 357.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Udalerriak, toki eta eskualdeko garapen agentziak, udal sozietateak, unibertsitateak, 

ikastetxe pribatuak, merkataritza edo gizarte-ekonomiako sozietateak. 

 Agindua ezartzen den kostuaren indizea aplikatuz eta, behar izanez gero, 

hainbanatzez. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 
ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Lanbide Heziketa 

Zuzendaritza: Teknologia eta Ikaskuntza Aurreratua 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 4: 

Lanbide Heziketako ikasleen atzerriko hizkuntzetako hizkuntza-gaitasuna sendotzea. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 
AGINDUA, Hezkuntza sailburuarena, 2017-2018 ikasturtean atzerriko Hizkuntza 

indartzeko laguntzak deitzen dituena, heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe 
pribatuetan. 

Organoa: 

Teknologiaren eta Ikaskuntza aurreratuen Zuzendaritza  

 

Programa: 

4222 Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

1. Lanbide Heziketako heziketa zikloetako ikasleek  atzerriko hizkuntzetan duten 

gaitasuna indartzea, ingelesez batez ere. 

2. Lanbide Heziketako heziketa zikloetako ikasleek mugikortasun proiektuetan parte 

hartzea erraztea. 

3. Lanbide Heziketako heziketa zikloetako ikasleen enplegagarritasuna sendotzea. 

Hizkuntza indartzeko programa. 

Programa parte hartzen duten ikastetxe pribatu-kopurua,: 25 

Programa parte hartzen duten ikastetxe pribatuetako ikasle-kopurua: 550  

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 146.250 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Lanbide Heziketako heziketa zikloak emateko baimena duten itunpeko ikastetxe 

pribatuak. 

 Agindua ezartzen diren balorazio-irizpideak eskabideei aplikatu ondoren. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Lanbide Heziketa 

Zuzendaritza: Teknologia eta Ikaskuntza Aurreratua 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 5: 

Lanbide-heziketa produkzio-sektoreen egungo eta etorkizuneko premietara eta pertsonen 

enplegagarritasunera egokitzea, enpresek kualifikazio eta espezializazio gero eta 

handiagoen arloan dituzten premiei erantzuteko. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Lanbide Heziketako Euskal Planaren hedapen aurreikusitako eremu estrategikoekin 

loturiko jarduera-ildoen garapena sustatzeko eta finantzatzeko 2018-19 ikasturterako 

dirulaguntzak 

 

Organoa: 

Teknologiaren eta Ikaskuntza aurreratuen Zuzendaritza  

Programa: 

4222 Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Ikastetxeetako irakasleen prestakuntza bultzatzea, Lanbide-heziketan eta ikastetxeren 

eredu berrian aurreikusitako aldaketak eta eraldaketak behar duten lidergoa 

ahalbidetzeko beharrezkoak diren gaitasun berrien garapena bilatuz. 

Lanbide Heziketako IV. Euskal Planaren hedapenean aurreikusitako eremu 

estrategikoekin bat datozen jardueren garapenerako diru-laguntzak. 

1. Itunpeko ikastetxe-kopuru osoari dagokionez, diru-laguntzetarako 

deialdian parte hartu duten ikastetxeen ehunekoa. Magnitudea: % 70. 

2. Eskabide-kopuru osoari dagokionez, diru-laguntza lortzen duten Itunpeko 

ikastetxeen ehunekoa. Magnitudea: % 90. 

3. Jardueretan parte hartzen duten irakasle-kopurua. Magnitudea: 88. 

4. Diru-lagundutako proiektu-kopuru osoari dagokionez,   gainerako 

Lanbide-heziketako ikastetxeetara transferi eta ezar daitekeen produktu 

bat garatu duten jardueren ehunekoa. Magnitudea % 70. 

5. Diru-lagundutako jardueren ondorioz lortutako produktuen ikastetxe-

onuradunen kopurua. Magnitudea 60. 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 482.654 € 1.271.346 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Lanbide-heziketako zikloak eskaintzen dituzten Itunpeko ikastetxeei zuzendua. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Lanbide Heziketa 

Zuzendaritza: Teknologia eta Ikaskuntza Aurreratua 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 5: 

Lanbide-heziketa produkzio-sektoreen egungo eta etorkizuneko premietara eta pertsonen 

enplegagarritasunera egokitzea, enpresek kualifikazio eta espezializazio gero eta 

handiagoen arloan dituzten premiei erantzuteko. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 2: 

Lanbide Heziketako Euskal Planean zehaztutako estrategiarekin bat datozen berrikuntza 

aplikatutako proiektuak itunpeko ikastetxe pribatuetan garatzeko eta finantzatzeko 2018-

19 ikasturterako diru-laguntzak. 

 

Organoa: 

Teknologiaren eta Ikaskuntza aurreratuen Zuzendaritza  

 

Programa: 

4222 Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Lanbide-heziketako ikastetxeetan ingurune estrategiko eta espezializazio-guneak 

ezartzea, ikasleriaren enplegagarritasuna hobetu eta Euskal Herriko enpresek, batez ere 

pymesak, abantaila lehiakorra lortu ahal izateko. 

Dagokion ikasturtean Lanbide Heziketako IV Euskal Planean eta Gobernu 

Ekintzaren Plangintza Estrategikoko Ekimenei dagozkien beste plan batzuetan 

diseinaturiko espezializazio adimentsu estrategiarekin bat datozen berriztapen 

proiektuen garapenerako diru-laguntzak. 
1. Itunpeko ikastetxe-kopuru osoari dagokionez, berriztapen-proiektuak 

garatzeko diru-laguntzetarako deialdian parte hartu duten ikastetxeen 

ehunekoa. Magnitudea: % 70. 

2. Eskabide-kopuru osoari dagokionez, diru-laguntza lortzen duten Itunpeko 

ikastetxeen ehunekoa. Magnitudea: % 90. 

3. Diru-lagundutako proiektu-kopuru osoari dagokionez, garatuta dagoen 

ekimen batean txertatzen diren proiektuen ehunekoa. Magnitudea % 25. 

4. Diru-lagundutako proiektuen ondorioz lortutako produktuen ikastetxe-

onuradunen kopurua. Magnitudea 60. 

5. Lankidetzarik gabe aurkezturiko diru-lagundutako proiektu-kopuru osoari 

dagokionez, amaieran beste batzuen lankidetzaren bitartez garatzen diren 

proiektuen ehunekoa: Magnitudea % 15. 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 154.100 € 615.900 € 
 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Lanbide-heziketako zikloak eskaintzen dituzten Itunpeko ikastetxeei zuzendua. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 
ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Unibertsitate Politika eta Koordinazioa 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

Unibertsitateko hezkuntzan sartzeko aukeraren berdintasuna sustatzea 
 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Beken deialdia: orokorrak, ahalmen urriko ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko diru-

laguntzak eta bikaintasun-bekak unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko 
 

Organoa: 

Unibertsitate Politika eta Koordinazioa Zuzendaritza 
 

Programa: 

4231 Hezkuntza Sustapena 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

1.- Goi mailako irakaskuntzetako ikasleei bekak ematea, hain zuzen ere, Euskal 

Autonomia Erkidegoan administrazio-egoitza izan, eta unibertsitateko edo goi-mailako 

ikasketa egiten dutenei Euskal Autonomia Erkidegoan edo Estatuko beste lurralde batean. 

Baliabide ekonomiko gutxi duten pertsonek unibertsitate edo goi-mailako ikasketak 

egiteko modua izango dute bermatzea. 

Beka orokorren deialdia 

11.500 emandako bekak 

 

2.- Ezaugarri fisikoak edo psikikoak direla-eta, mugitzeko zailtasun bereziak dituzten 

ikasleei Euskal Autonomia Erkidegoko ikastegietara lekualdatzeko garraio-gastuak 

ordaintzeko diru-laguntzak ematea, baldin eta ikasle horiek unibertsitate-ikasketak, goi-

mailako arte-, erlijio- eta militar ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badituzte. 

Eta, betiere, baldin eta garraiobide publikoak, haien ezaugarriei egokituta, ezin badituzte 

erabili; edo garraiobide publikoak erabiltzeko, beste pertsona baten laguntza behar 

badute. 

Ezaugarri fisikoak edo psikologikoak direla-eta mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonen, 

edo-eta beste pertsona baten laguntza behar dutenen pertsonen lekualdatzea bermatzea 

beren ohiko egoitzatik ikastetxera. 

Desgaitasunak dituzten pertsonen garraiorako diru-laguntzen deialdia 

15 emandako bekak 
 

3.- Etekin akademiko handia duten ikasleei zuzendutako  «bikaintasun akademikoko 

bekak» deituriko bekak ematea. Ikasleek EAEko lurraldeko edo Estatuko unibertsitateetan 

matrikulatuta egon behar dute, gradu-ikasketak egiteko. 

Unibertsitateko ikasleen ikasketetan eta ikerketa-zereginetan bikaintasuna sustatzea, 

ikasle horien etekin akademikoa sarituz. 

Bikaintasun-beken deialdia 

120 emandako bekak 
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Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Deialdia Kapitulua 2018 

Beka orokorrak 4 26.000.000 € 

Desgaitasunak dituzten pertsonen 

garraiorako diru-laguntzak 
4 100.000 € 

Bikaintasun-bekak 4 120.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

1. Beka orokorren deialdia: 

Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio-egoitza izan, eta lehen edo bigarren zikloko, 

Graduko ikasketak edo Master ofizial bat egiten duten ikasleak. Era berean, goi-mailako 

arte-, erlijio- eta militar ikasketen ikasleak eta 25 urte baino gehiagokoak unibertsitatean 

sartzeko prestakuntza-ikastaroak egiten dutenak. 

Baldintzak betetzen duten ikasle orok jasotzen dute beka. 

 

2. Desgaitasunak dituzten pertsonen garraiorako diru-laguntzen deialdia: 

Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio-egoitza izan, eta lehen edo bigarren zikloko, 

Graduko ikasketak edo Master ofizial bat egiten duten ikasleak. Era berean, goi-mailako 

arte-, erlijio- eta militar ikasketen ikasleak eta 25 urte baino gehiagokoak, unibertsitatean 

sartzeko prestakuntza-ikastaroak egiten dutenak. 

Baldintzak betetzen dituzten ikasle orok jasotzen dute beka, baina aurrekontu-zuzkidura 

eskatzaileen %100 ordaintzeko nahikoa ez bada, diru-laguntzaren zenbatekoa 

hainbanatzen da. 

 

3. Bikaintasun-beken deialdia: 

Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio-egoitza izan eta Graduko ikasketak egiten 

dituzten ikasleak, eta beka orokorraren onuradunak izan. 

Diru-laguntzak emateko norgehiagoka-prozedura lehiaketa bidezkoa bidez emango dira. 

Beka lortzeko ez da nahikoa izango deialdiaren baldintzak betetzea; horrez gain, eskaera 

eman beharreko beken guztizko kopuruaren barruan kokatuko duen ordena-zenbaki bat 

lortu beharko da. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Unibertsitate Politika eta Koordinazioa 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

Unibertsitateko hezkuntzan sartzeko aukeraren berdintasuna sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 2: 

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako eta ikasleen nazioarte mailako mugikortasuneko 

programak dituzten unibertsitateentzako eta goi-mailako arte eta kirol irakaskuntzen 

ikastetxeentzako diru-laguntzen deialdia 

 

Organoa: 

Unibertsitate Politika eta Koordinazioa Zuzendaritza 

 

Programa: 

4231 Hezkuntza Sustapena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako eta ikasleen nazioarte mailako mugikortasuneko 

programak dituzten unibertsitateentzako eta goi-mailako arte eta kirol irakaskuntzen 

ikastetxeentzako diru-laguntzak ematea. 

Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio-egoitza izan eta Graduko ikasketak egiten 

duten eta Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio-egoitza duten ikasleen nazioarteko 

mugikortasunak sustatzea. 

Erasmus programaren eta nazioarte mailako unibertsitate-mugikortasuneko beste 

programa batzuen esparruko beken deialdia. 

6 entitate diruz lagunduak 

2.200 ikasle-mugikortasunak 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 1.600.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako eta ikasleen nazioarte mailako mugikortasuneko 

programak dituzten unibertsitateentzako eta goi-mailako arte eta kirol irakaskuntzen 

ikastetxeentzako diru-laguntzak. 

Baldintzak betetzen dituzten entitate orok jasotzen dute beka, baina 

aurrekontu-zuzkidura eskaeren %100 ordaintzeko nahikoa ez bada, diru-

laguntzaren zenbatekoa hainbanatzen da. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Unibertsitate Politika eta Koordinazioa 

Epea: 2018 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

Unibertsitateko hezkuntzan sartzeko aukeraren berdintasuna sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 3: 

Lankidetza beken Ikasiker deialdia 

 

Organoa: 

Unibertsitate Politika eta Koordinazioa Zuzendaritza 

 

Programa: 

4231 Hezkuntza Sustapena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Eusko Jaurlaritzak aitortutako Euskal Unibertsitate Sistemako Ikerketa Talde, Ikerketako 

eta Bikaintasuneko Zentro (IBZ), Ikerketa Sanitarioko Institutu (ISI) eta Lankidetzako 

Ikerketa Zentroren (LIZ) batean ikasketekin bateragarria den lankidetza egin nahi duten 

eta Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio-egoitza duten unibertsitate-ikasleen 

IkasIker izeneko lankidetza-bekak ematea. 

Beka hauen helburua da Unibertsitate Graduko titulazio ofiziala lortzeko ikasketa-plana 

batean matrikulatutako ikasleen ikerketa-lana sustatzea. 

IkasIker beken deialdia. 

160 emandako bekak 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 

4 275.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio-egoitza izan, Graduko titulazio ofiziala 

lortzeko ikasketa-plana baten azken bi urteetako batean ikasturteetan matrikulatutako 

ikasleak. 

Beka lortzeko ez da nahikoa izango deialdiaren baldintzak betetzea; horrez 

gain, eskaera eman beharreko beken guztizko kopuruaren barruan kokatuko 

duen ordena-zenbaki bat lortu beharko da. Bekaren eskatzailea Deialdian 

agertzen diren ikerketa-talde edo zentroren batek hautatu izan behar da 

lankidetzan aritzeko. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

I+G+b-ko Giza Baliabideak sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko laguntza-deialdia 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Oinarri arautzaileak ezartzea eta laguntzak iragartzea hau da, doktoreak ez diren 

ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programaren laguntzak (doktoreak ez diren 

ikertzaileek doktorego-tesia egitera bideratutako ikerketa finantzatzeko direnak). 

Deialdiaren bidez, laguntza berriak emango dira, eta aurreko ikasturterako emandakoak 

berrituko. 

Ikertzaileen prestakuntza sustatzea, doktorego-programa baten bidez, doktore-titulua lor 

dezaten eta kalitatezko zientzia-ikerketari lotutako gaitasunak eta trebetasunak eskura 

ditzaten. 

Ikertzaileak prestatzeko laguntzak. Bertan hauek sartzen dira: Doktorego-aurreko 

laguntzak, doktorego-ondoko kontratuak, atzerrian prestatutako ikertzaileak EAEra 

itzultzeko eta behar izanez gero, euren zientzia-jarraipena egitea. 

Laguntzen onuradun berrien kopurua: 100 

Laguntzen berriztatzen duten onuradunen kopurua: 313 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 857.032 € 7.713.281 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Doktoretza-ikasketak egiteko titulazioa egiaztatu duten hezkuntza-sistemako ikasle 

egresatuak. 

 Diru-laguntza berriak lehiaketaren bidez ematen dira, publizitate, gardentasun, 

objektibotasun, berdintasun eta diskriminaziorik ezaren printzipioen arabera. 

Aurrekontua baldin badago, berritzen dira diru-laguntzak, betiere eskaera epean 

eta behar bezala egiten bada eta deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla 

agirien bidez egiaztatzen bada. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

I+G+b-ko Giza Baliabideak sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 2: 

Doktore diren ikertzaileak prestatzeko laguntza-deialdia 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

EAEko ezarpen-zentroetan hobekuntza gauzatzen ari diren atzerrira joango diren 

ikertzaile doktoreentzako laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia ezarri nahi da. 

Deialdiaren bidez, laguntza berriak emango dira, eta aurreko ikasturterako emandakoak 

berrituko. 

Ikertzaile doktoreen hobekuntza sustatzea da. 

Ikertzaileak prestatzeko laguntzak. Bertan hauek sartzen dira: Doktorego-aurreko 

laguntzak, doktorego-ondoko kontratuak, atzerrian prestatutako ikertzaileak EAEra 

itzultzeko eta behar izanez gero, euren zientzia-jarraipena egitea. 

Laguntzen onuradun berrien kopurua: 22 

Laguntzen berriztatzen duten onuradunen kopurua: 47 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

Kapitulua 2018 2019 

4 261.040 € 2.349.352 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Ikertzaile doktoreak. atzerrian bi urteko egonaldi bat egin ondoren hirugarrengo urtean 

EAEra itzultzen dira. 

 Diru-laguntza berriak lehiaketaren bidez ematen dira, publizitate, gardentasun, 

objektibotasun, berdintasun eta diskriminaziorik ezaren printzipioen arabera. 

Aurrekontua baldin badago, berritzen dira diru-laguntzak, betiere eskaera epean 

eta behar bezala egiten bada eta deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla 

agirien bidez egiaztatzen bada. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

I+G+b-ko Giza Baliabideak sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 3: 

Doktorego-aurreko laguntzen onuradunek bekaren atzerriko ikerketa-zentro batzuetan 

egiten dituzten egonaldi laburrak finantzatzeko deialdia. 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Laguntza-programa aplikatzen den zentroetan ez, beste batzuetan doktoretza-aurreko 

egonaldiak egiteko dei egitea prestatzen ari diren ikertzaileei. Egonaldi horien helburua 

izango da ikertzaileak zientzia- eta teknika-ikerketan hobeto prestatzea, eta horretarako 

laborategi edo ikerketa-zentroetan ikerketa-lanak egitea, ikerketa-proiektuari aplikatzeko 

teknika berriak ikastea, bibliografia- eta ikerketa-fondoetan kontsultatzea eta beste 

edozein ikerketa jarduera egitea esku artean duen tesi-proiektuaren testuinguruan, 

ikertzailearen zientzia- eta teknika-prestakuntza hobetzeko, tesiaren garapena 

bultzatzeko eta nazioarteko doktoretza lortzea errazteko. 

Doktorego-aurreko laguntzen onuradunek bekaren ezarpen-zentroa ez beste 

ikerketa-zentro batzuetan egiten dituzten egonaldi laburrak finantzatzeko deialdia  

Laguntzen onuradunen kopurua: 60 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 
2018: 

Kapitulua 2018 

4 175.000 € 

 
2019: 

Kapitulua 2019 

4 175.000 € 
 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Indarrean dagoen doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoretza-aurreko 

programaren onuradunek, edozein modalitatetan. Laguntza hauetaz baliatu ahal izateko, 

ezinbestekoa da ikertzaileek jardunean egotea, eta lehenengo, bigarren eta hirugarren 

berritzealdian. 

 Agindu honetan jasotako laguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez ebatziko dira. 

Horretarako, aurkeztu eta onartutako eskabideak erkatuko dira; horien artean 

lehentasunak jartzeko finkatutako irizpideak aplikatuko dira, eta puntu gehien 

lortzen dituzten eskaerei baino ez zaizkie esleituko diru-laguntzak, harik eta 

agindu honetan izendatutako aurrekontu-kreditua agortu arte. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2018-2019-2020 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

I+G+b-ko Giza Baliabideak sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 4: 
Basque Visiting Fellowship-eko Programa: 
 2018-2019 Oxford-eko Unibertsitatea 

 2019-2020 Glasgow-eko Unibertsitatea 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 
Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 
1.- Agindu honen helburua da oinarriak finkatu eta prozedura arautzea, ikertzaile bisitariek Oxford-
eko Unibertsitateko. St Antony´s College-en egingo dituzten egonaldiak finantzatzeko dirulaguntza 
bat emateko. Lanaren barruan, ikertzaile bisitariak historia modernoaren politika, nazioarteko 
harremanak, ekonomia, gizarte zientziak, antropologia eta nazioarteko zuzenbidea landu ahal 
izango ditu. 

Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpo dauden ikerketa zentruetan egonaldiak finantzatzeko 

irakasle eta ikertzaileen mugikortasun programa. 
Laguntzen onuradunen kopurua: 1 

2.- Agindu honen helburua da oinarriak finkatu eta prozedura arautzea, ikertzaile bisitariek 
Glasgow-eko Unibertsitateko Kultur Politika Ikertzeko Zentroan egingo dituzten egonaldiak 
finantzatzeko dirulaguntza bat emateko. Lanaren barruan, ikertzaile bisitariak kultura, komunikazio 
eta komunikabideei buruzko ikerketak landu ahal izango ditu. 

Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpo dauden ikerketa zentruetan egonaldiak finantzatzeko 

irakasle eta ikertzaileen mugikortasun programa. 
Laguntzen onuradunen kopurua: 1 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 
Oxford-eko Unibertsitatea: 

Kapitulua 2018 2019 

4 39.287 € 13.095 € 

 

Glasgow-eko Unibertsitatea: 

Kapitulua 2019 2020 

4 33.327 € 11.109 € 
 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 
Doktoreei zuzenduta dago programa hau, edonola ere, eskatzaileek lana egin ahal izateko eta 

lehen egunetik unibertsitate-erkidegoarekin bizitzeko adina jakin beharko dute ingelesez. 

 Eskatzaileen ebaluazioa bukatu ondoren, batzordeak onuradunak izendatuko ditu eta 

ordezkoen lehentasun-ordena erabakiko du, uko egiten den kasuetarako edo diru-

laguntza jasotzeko eskubidea galtzen den beste egoera batzuetarako. Lehiaketaren bi 

aldien zenbaketa osoan puntuaziorik handiena lortzen duen izangaia izango da 

esleipenduna. Berdinketa izanez gero, elkarrizketa-aldian puntuazio handiagoa lortu 

duen izangaia aukeratuko da. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2018-2019-2020 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

I+G+b-ko Giza Baliabideak sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 5: 

Euskal Unibertsitate Sistemako Ikertzaileentzako Mugikortasun Programarako deialdia 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Norgehiagoka-erregimenean, honako deialdia egitea da agindu honen helburua: dedikazio 

esklusiboarekin, ikerketa-zentroetan egonaldiak egitea; batetik, I+G+B zentro eta 

erakundeetako ikertzaileen eta unibertsitateko irakasleen mugikortasun geografikoa 

bultzatzeko, eta, bestetik, ikertzaile-taldeen lehiakortasuna eta gaitasunak hobetzeko. 

Egonaldian zehar, ikertzaileek ikerketa-proiektu bat garatu beharko dute, zeina talde 

hartzailearen lan-ildoan integraturik dagoen; edo, bestela, goi-mailako lortura eta 

elkartrukeak ezartzera bideratutako jarduerak burutu beharko dituzte. 

Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpo dauden ikerketa zentruetan egonaldiak 

finantzatzeko irakasle eta ikertzaileen mugikortasun programa. 

Laguntzen kopurua: 15 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

2018: 

Kapitulua 2018 2019 

4 90.000 € 30.000 € 

 

2019: 

Kapitulua 2019 2020 

4 90.000 € 30.000 € 
 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agente kreditatuak, duten agente-

kategoria edozein delarik ere, ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren 2. artikuluaren 

arabera, 2015eko uztailaren 16ko EHAA, 133. zk., Teknologiaren Euskal Sarearen oinarri-

arauak eguneratu zituena, I+Gko enpresa-unitateak eta Eskaintza eta Eskari arteko 

Bitartekaritza Eragileak ezik. 

 Lehiaketa-prozeduraren bidez ebatziko dira laguntza-eskabideak. Hartarako, 

deialdi bakoitzean aurkeztu eta onartu diren eskariak alderatuko dira, haien artean 

hurrenkera bat ezartzeko, ezarritako esleipen-irizpideei jarraikiz; eta guztizko 

puntuazioaren %50 gainditu eta balorazio handiena lortu dutenak bakarrik 

esleituko dira, hain justu ere aginduan kontsignatutako aurrekontu-kreditua agortu 

arte. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 1: 

I+G+b-ko Giza Baliabideak sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 6: 

Ikerkuntzako Euskadi Saria 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Abenduaren 5eko 261/2017 DEKRETUAren helburua Ikerkuntzako Euskadi Sariak arautzea da, 

jarduera zientifikoa sustatzeko asmoz. 

Saria bi urtetik behin aldatzen da, era honetan: urte bikoitietan, Zientzia eta Teknologiari 

buruzko da, eta, urte bakoitietan, berriz, Gizarte Zientzien eta Humanitateei buruzkoa. 

Zientzia eta Teknologiari buruzko modalitateak honako arlo hauek hartzen ditu barne: 

Oinarrizko Zientziak, Bizitza eta Osasun Zientziak, Teknologiak eta Arkitektura. 

Gizarte Zientzien eta Humanitateen modalitateak honako arlo hauek hartzen ditu: Gizarte eta 

Ekonomia Zientziak, Zientzia Juridikoak eta Humanitateak. 
Ikerkuntzako Euskadi Saria 

Laguntzen kopurua: 1 

Aurrekontu-konpromisoak: 
2018 

Kapitulua 2018 

4 42.000 € 
 

2019 

Kapitulua 2018 

4 42.000 € 
 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Doktore-titulua duen ikertzaile orok, karrera zientifikoa Euskadin garatu izandakoak, gutxienez 

azken 12 urteetan. Hautagiek, eskabidea egiten den datan, ikerkuntza-zentro batean jardun 

behar dute, lanaldi osoko edo partzialeko kontratu bidez. Zentroak akreditatuta egon behar du 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko agente gisa, betiere Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko 

ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuari jarraituz, honako kategoria hauetako batean: 

Unibertsitateen ikerketa-egiturak, Oinarrizko eta bikaintasuneko ikerketa-zentroak, Ikerketa 

kooperatiboko zentroak (IKZ), Teknologia-zentroak, Ikerketa sanitarioko institutuak (ISI), 

I+Gko erakunde sanitarioak. 

Era berean, Ikerbasque Fundazioak kontratutako Ikerbasque irakasleen hautagaitzak onartuko 

dira, baldin eta zentroren bati atxikita badaude lehenago adierazitako agente-kategorietako 

batean. 

 Saria emateko prozedura orokorra lehiaketa izango da. Horretarako, aurkeztu eta 

onartu diren eskabideak alderatuko ditu epaimahaiak, adierazitako ebaluazio-irizpideen 

arabera balioespenik onena lortu duena bakarrik proposatuko du. Epaimahaiak, saria 

emateko proposamenean, zehatz arrazoitu beharko du, lehenago aipatutako irizpide 

horiek erabiliz, zergatik merezi duen saridunak halako saria jasotzea. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2018-2019-2020 

 

Helburu Estrategikoa 2: 

Ikerketa sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Kongresuak eta bilerak antolatzeko finantzatzeko dirulaguntzak. 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Zientzia-ikerketaren eremuan, era presentzialean, kongresuak eta bilerak antolatzeko 

Euskal Autonomia Erkidegoan. 

Batez ere prestakuntza-izaera duten ikastaro eta jarduerak deialditik at geratzen dira, 

ondorengoak esate baterako: prestakuntzari buruzko jardunaldiak, irakasleak eta ikasleak 

gaitzeko tailer eta mintegiak, doktoretza-programei, masterrei edo gradu-ondoko 

ikastaroei lotutako bilerak eta ikerketa zientifikoaren esparruarekin zuzenean lotuta ez 

dauden etengabeko prestakuntza-jarduerak. 

Kongresuak eta bilerak antolatzeko finantzatzeko dirulaguntzen deialdia. 

2018ko laguntzen kopurua: 75 

2019ko laguntzen kopurua: 30 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

2018: 

Kapitulua 2018 2019 

4 300.000 € 100.000 € 

 

2019 (1. seihilekoa): 

Kapitulua 2019 2020 

4 150.000 € 50.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Laguntza hauen onuradunak honako hauek dira: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 

Euskal Sareko agente kreditatuak, duten agente-kategoria edozein delarik ere, ekainaren 

23ko 109/2015 Dekretuaren 2. artikuluaren arabera, 2015eko uztailaren 16ko EHAA,133. 

zk., Teknologiaren Euskal Sarearen oinarri-arauak eguneratu zituena, I+Gko enpresa-

unitateak eta Eskaintza eta Eskari arteko Bitartekaritza Eragileak ezik. 

Agindu honetan jasotako laguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez ebatziko dira. 

Horretarako, aurkeztu eta onartutako eskabideak erkatuko dira, haien artean 

lehentasun-hurrenkera ezartzeko, finkatutako irizpideei jarraituz. Puntu gehien 

lortzen dituzten eskaerei baino ez zaizkie esleituko diru-laguntzak, harik eta 

agindu honetan izendatutako aurrekontu-kreditua agortu arte. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2018-2021 eta 2019-2022 

 

Helburu Estrategikoa 2: 

Ikerketa sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 2: 

Ikerketa proiektuak egiteko dirulaguntzak. 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Beherago zehaztutako modalitateekin bat, oinarrizko ikerketak eta/edo ikerketa 

aplikatuak gauzatzeko laguntza ekonomikoak ematea. 

1. modalitatea: erakunde bakarreko ikerketa-taldeen proiektuak. 

2. modalitatea: erakunde desberdinetako ikertzaile-taldeek proiektu berean parte hartzen 

duteneko lankidetza-proiektuak 

Ikerketa proiektuak egiteko dirulaguntzen deialdiak. 

Laguntzen kopurua: 35 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 
 

2018-2020: 

Kapitulua 2018 2019 2020 2021 

7 304.000 € 194.000 € 144.000 € 48.000 € 
 

2019-2021: 

Kapitulua 2019 2020 2021 2022 

7 304.000 € 194.000 € 144.000 € 48.000 € 
 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Laguntza hauen onuradunak honako hauek dira: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 

Euskal Sareko agente kreditatuak, duten agente-kategoria edozein delarik ere, ekainaren 

23ko 109/2015 Dekretuaren 2. artikuluaren arabera, 2015eko uztailaren 16ko EHAA, 

3170. zk., Teknologiaren Euskal Sarearen oinarri-arauak eguneratu zituena, honako 

kategoriatan: Oinarrizko eta Bikaintasuneko Ikerkuntza Zentroak, Unibertsitateen 

Ikerkuntza Egiturak. 

Azken kasu honetan, ikerketa-taldeak «A» edo «B» talde moduan egiaztatuta dagoen 

ikerketa-talde baten parte izan beharko du, eta ez da 2016-21eko euskal unibertsitate-

sistemako ikerketa-taldeen jarduerak babesteko laguntzeko deialdiko diru-laguntzen 

onuradun izango. 

 Diru-laguntzak lehiaketaren bidez emango dira, eta proiektuak dirauen artean jaso 

ahal izango dira. Laguntzak lehentasun-ordenari jarraikiz esleituko dira, balorazio-

fasean proiektu bakoitzak dagokion laguntza-lerroan –eta dagokion modalitatean, 

kasuan kasu– lortutako puntuazio orokorraren arabera. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2018-2020 eta 2019-2021 

 

Helburu Estrategikoa 2: 

Ikerketa sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 3: 

Unibertsitateak, eta enpresek batera egin beharreko proiektuak finantzatzeko deialdia. 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Ikerketa-proiektuak egiteko, betiere proiektu horien helburua izanik ezagutza 

unibertsitatetik enpresetara eramatea, enpresa horientzat interesgarriak diren arloetan. 

Unibertsitate-taldeak garatu behar ditu proiektuak, enpresako langileek ere parte hartuta; 

aukeran, erakunde laguntzaileetako ikertzaileek ere parte hartu ahal izango dute. 

Unibertsitateak, eta enpresek batera egin beharreko proiektuak finantzatzeko 

deialdia. 

Proiektu kopurua: 8 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 
 

2018-2019: 

Kapitulua 2018 2019 2020 

7 180.000 € 75.000 € 25.000 € 
 

2019-2020: 

Kapitulua 2019 2020 2021 

7 180.000 € 75.000 € 25.000 € 
 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Laguntza hauen onuradunak honako hauek dira: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 

Euskal Sareko agente kreditatuak, duten agente-kategoria edozein delarik ere, ekainaren 

23ko 109/2015 Dekretuaren 2. artikuluaren arabera, 2015eko uztailaren 16ko EHAA, 

3170. zk., Teknologiaren Euskal Sarearen oinarri-arauak eguneratu zituena, honako 

kategoriatan: Oinarrizko eta Bikaintasuneko Ikerkuntza Zentroak, Unibertsitateen 

Ikerkuntza Egiturak. 

Azken kasu honetan, ikerketa-taldeak «A» edo «B» talde moduan egiaztatuta dagoen 

ikerketa-talde baten parte izan beharko du, eta ez da 2016-21eko euskal unibertsitate-

sistemako ikerketa-taldeen jarduerak babesteko laguntzeko deialdiko diru-laguntzen 

onuradun izango. 

 Diru-laguntzak lehiaketaren bidez emango dira, eta proiektuak dirauen artean jaso 

ahal izango dira. Laguntzak lehentasun-ordenari jarraikiz esleituko dira, balorazio-

fasean proiektu bakoitzak dagokion laguntza-lerroan –eta dagokion modalitatean, 

kasuan kasu– lortutako puntuazio orokorraren arabera. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2018-2022 

 

Helburu Estrategikoa 2: 

Ikerketa sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 4: 

Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen kategorian egiaztatuta dauden Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko eragileei laguntzak emateko deialdia (BERC 

Programa) 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Diru-laguntzen oinarriak ezarri eta deialdia egin, Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen 

kategorian egiaztatuta dauden Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko eragileen 

jarduera ez-ekonomikoa finantzatzeko (BERC Programa). 

Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen kategorian egiaztatuta dauden Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko eragileei laguntzak emateko deialdia 

(BERC Programa) 

- Ebaluaketa prozedura; arrakasta portzentaia %100 

- 2021erako mila artikulotik gorako produkziora heltzea indexatutako (ISI) 

aldizkarietan 

- Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean orotara lortutako 

produkzioaren %18a lortzea, beti ere indexatutako (ISI) aldizkarietan 

argitaratutako artikuluak neurtuz 

- BERC programaren bidez lortutako finantzaketa portzentaia masimoa: % 45 

- BERC programaren bidez lortutako finantziazio portzentaia masimoa: % 45a 

- Finanziazio pribatuaren partizipazioaren hazkundea %12a lortzeraino 

- Europar Batasuneko programen funtsetik jarduera handiagoa erakartzea, 

%15a lortzeraino 

- Estatuko Administrazio Orokorreko, Foru Aldundietako eta beste 

Administrazioetako finanzioazioren partizipazioaren pisuaren hazkundea, 

%13a lortzeraino 

- Beste finantziazio iturri batzuen igoeraren ondorioz, Eusko Jaurlaritzatik 

datorren finantziazio publikoaren pisu erlatiboa gutxituko da,  portzentaia 

masimoa %60a izanik 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 
Kapitulua 2018 2019 2020 2021 2022 

7 8.400.000€ 10.500.000€ 10.500.000€ 10.500.000€ 2.100.000€ 
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Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Agindu honetan aurreikusitako laguntzak jaso ahal izango dituzte izaera juridiko propioa 

izan eta oinarrizko ikerketako eta bikaintasunezko zentro modura egiaztatuta dauden 

erakundeek, betiere Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarean –ekainaren 

23ko 109/2015 Dekretuak arautuan– integratuta badaude. Laguntza gauzatzeko aldi 

osoan zehar bete beharko dute baldintza hori. 

 Hautapen Batzordeak egingo du laguntzak esleitzeko proposamena, aurkeztutako 

eskaeren ebaluazioa oinarri hartuta. 

Diru-laguntzen esleipena bi fasetan egingo da: 

1.– Zentro bakoitzaren egiturazko finantzaketa zehaztea. Erakunde onuradunen 

egiturazko finantzaketa honako hiru osagai hauen arabera zehaztuko da: 

errentamendu-gastuetarako modulua, esperimentaltasun-modulua eta oinarrizko 

gastuen modulua.  

2.– finantzaketa nagusia zehaztea. 

Esleitzeke dauden zenbatekoak ebaluazioan 75 puntu gainditzen dituzten 

erakundeetako bakoitzak lortutako bikaintasun-puntuen arabera esleituko dira. 
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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2019-2022 

 

Helburu Estrategikoa 2: 

Ikerketa sustatzea 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 5: 

Euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeen jarduerak bultzatzeko diru-laguntzen 

deialdia. 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

Euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeen jarduerak bultzatzeko laguntza 

ekonomikoetarako deialdia egitea eta oinarriak ezartzea da agindu honen xedea (talde 

horiek, betiere, ondoko arloetako ikerketa-programak garatzen badituzte: Arteak eta 

Humanitateak, Zientziak, Osasun Zientziak, Gizarte eta Lege Zientziak, eta Ingeniaritza 

eta Arkitektura). 

Hori guztia, oinarrizko finantzaketa bermatzeko, honako hauek lor daitezen: ikerketa-

jarduerak sustatu eta erraztea; eta kalitate zientifikoa, inpaktu soziala eta nazioarteko 

ikusgarritasuna areagotzea, hain justu ere, EAEn egoitza duten unibertsitateetako 

departamentu eta institutuetako taldeek egindako ikerketei dagokienez.  

 a) diruz lagundutako A taldeen ehunekoa diruz lagundutako guztien % 45etik 

gorakoa izatea. 

 b) laguntzarik jaso ez dutenen ehunekoa % 25etik beherakoa izatea.  

 

Compromisos presupuestarios: 

 
Kapitulu 2019 2020 2021 2022 2023 

7 2.250.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 2.250.000 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Laguntza hauen onuradun izango dira egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten 

unibertsitateak, betiere horietara atxikita baldin badaude ikerketa-talde nagusiak. Talde 

bakoitzari dagokion diru-laguntza lehiaketa-prozeduraz zehaztuko da. 

 Horretarako, lortutako puntuazio-ordenaren arabera eskabideen lehentasun-

hurrenkera ezarriko da, oinarrizko irizpideen blokeko puntuazioaren % 60 edo 

gehiago lortu duten eskabideen eta guztikoaren % 50 edo gehiago lortu dutenen 

artean. Balorazio altuena lortu dutenei esleituko zaie laguntza, harik eta aginduan 

finkatu den aurrekontu-kreditua agortu arte. 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZEN ILDOAK 

Sailburuordetza: Unibertsitate eta Ikerketa 

Zuzendaritza: Ikerketa 

Epea: 2018-2019 

 

Helburu Estrategikoa 3: 

Ikerketa-Azpiegiturak handitzea. 

 

Diru-laguntza ildoa edo lerroa 1: 

Zientzia-ekipamendua erosteko deialdia. 

 

Organoa: 

Ikerketa Zuzendaritza 

 

Programa: 

5412 Ikerketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

18.000 eta 240.000 euro arteko kostua duen (BEZik gabe) ekipamendu zientifikoa 

erosteko diru-laguntzak ematea. 

Zientzia-ekipamendua erosteko deialdia  

Proiektu kopurua: 8 

 

Aurrekontu-konpromisoak: 

 

2018: 

Kapitulua 2018 2019 

7 150.000 € 50.000 € 

2019: 

Kapitulua 2019 2020 

7 150.000 € 50.000 € 

 

 

Zein sektoreri dago zuzenduta eta emateko prozedura: 

Deialdiaren eskaera baten erakunde onuradun izango dira, batetik, eskaera aurkezten duen 

erakundea, proiektuak egiteko ekipamenduaren beharra justifikatuta, eta, bestetik, horren 

alde egingo duen beste edozer erakunde, berenak justifikatuta, baldin badituzte; betiere, 

eskaerak aurkezteko epea amaitzen den unean Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 

Sarearen Erregistroan akreditatuta badaude (aurrerantzean, ZTBES) –Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko ekainaren 23ko 

109/2015 Dekretuaren 28. artikuluan jasotakoa–, honako kategoriatan: 

– Oinarrizko eta Bikaintasunezko Ikerketa Zentroak. 

– Unibertsitateen Ikerkuntza Egiturak (EHU izan ezik). 

- Ikerketa kooperatiboko zentroak 

- Zentro Teknologikoak 

 Hautapen Batzordeak egingo du laguntzak esleitzeko proposamena, aurkeztutako 

eskaeren ebaluazioa oinarri hartuta. Diru-laguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez 

emango dira, eta eskaera bakoitzak balorazio-fasean lortu duen puntuazio orokorraren 

araberako lehentasun-ordenari jarraikiz zehaztuko dira. Diru-laguntzaren zenbatekoa 

ezarritako prozedurarekin bat etorriz esleituko da, horretara bideratutako kreditu 

erabilgarria agortu arte. 
 


